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ABC hodowcy

Czym kar miç ary
w wa run kach do mo wych?

Cz. II 

Dr n. przyr. 
Iwona Palczewska

Ary hiacyntowe. Fot. A. Kruszewicz

Ta cz´Êç ary ku ∏u ma cha rak -
ter ogól ny, po ni˝ sze za le ce -
nia ˝y wie nio we do ty czà gru -
py ar, któ re nie sà wy spe cja li -
zo wa ne ˝y wie nio wo, jak ara -
rau na, ara kasz ta no wo czel -
na, ˝ó∏ to skrzy d∏a czy zie lo no -
skrzy d∏a. Die ta ga tun ków wy -
spe cja li zo wa nych, jak ara hia -
cyn to wa, epo le to wa czy ˝ó∏ to -
li ca, mu si byç do bie ra na in dy -
wi du al nie do ich po trzeb.



JJe ̋ e li ktoÊ dba o smu k∏à syl wet -
k´, niech szyb ko za po mni o wszyst kich za -
sa dach zdro we go ˝y wie nia, bo w przy -

pad ku ar wy glà da ono zu pe∏ nie ina -
czej, o ile nie od wrot nie.

Po trz e bujà one die ty wy so ko t∏usz czo -
wej (co naj mniej 15-18% t∏usz czów w die -
cie, dla ar hia cyn to wych za le -
ca si´ 25-30%), z wy so kà za war to Êcià na sy -
co nych t∏usz czów ro Êlin nych. Pod sta wà b´ -
dà wi´c orze chy. Ole iste na sio na s∏o necz ni -
ka, choç ch´t nie zja da ne przez ary, za wie ra -
jà pra wie wy ∏àcz nie t∏usz cze wie lo nie na sy co -
ne, w nad mia rze dla nich nie zdro we.

Ka˝ dy ro dzaj orze chów ma in ne w∏a Êci -
wo Êci. Jed nym z kry te riów, któ ry mi na le -
˝y kie ro waç si´ przy do bo rze orze -
chów, jest za war toÊç t∏usz czu ca∏ ko wi te -
go i t∏usz czów na sy co nych. Obo wià zu je pro -
sta za sa da: im wi´ cej, tym le piej! Ta be -
la 1. za wie ra li st´ naj po pu lar niej szych orze -
chów, upo rzàd ko wa nych wg war to Êci die te -
tycz nej dla ar – otwie ra jà jà te naj lep -
sze – naj t∏ust sze i o naj wi´k szej za war to -
Êci t∏usz czów na sy co nych.

Orzesz ki ziem ne, czy li ara chi do we lub fi -
stasz ki (Ara chis hypo gaea), nie sà po le ca -
ne ze wzgl´ du na cz´ ste za ka ̋ e nie grzy ba -
mi z ro dza ju Asper gil lus. Je ̋ e li po da je -
my je pa pu gom, to nie mo gà byç pra ̋ o -
ne i po win ny byç ugo to wa ne. Za -
bieg ten, w od nie sie niu do ju˝ za in fe ko wa -
nych orzesz ków, mo ̋ e mieç sku tek po ∏o -
wicz ny. Go to wa nie za bi ja spo ry i grzyb -
ni´, ale nie usu wa my ko tok syn, któ re sku mu -
lo wa ∏y si´ w za ka ̋ o nych orzesz kach.

Orze chy w∏o skie (Ju glans re gia) po dej rze -
wa ne sà o wy wo ∏y wa nie u ar scho -
rzeƒ trzust ki. Po le ca si´ wi´c po da wa nie naj -
wy ̋ ej jed ne go orze cha dzien nie lub zu pe∏ -
nà re zy gna cj´ z te go po kar mu.

˚o ∏´ dzie (Qu er cus spp.), ze wzgl´ -
du na go rycz i du ̋ à za war toÊç ta -
nin, nie sà ch´t nie je dzo ne przez zwie rz´ -
ta. Mo˝ na je go to waç, zle wa jàc wo -
d´, a˝ prze sta nie byç brà zo wa. Do brze doj -
rza ∏e orze chy bu ko we (Fa gus spp.) sà ja dal -
ne, ale nie doj rza ∏e mo gà byç tru jà ce, a przy -
naj mniej spo wo du jà sen sa cje je li to we. Oby -
dwa te ro dza je orze chów, ∏a twe do po zy -
ska nia w le sie, mo gà byç do dat kiem do die -
ty, ale nie na le ̋ y po da waç ich w du ̋ ych ilo -
Êciach.

Orze chy pe can (Ca rya il li no inen sis) sà bar -
dzo cen nym po kar mem, zw∏asz cza dla m∏o -
dych ar, bo, mi mo ni skiej za war to Êci t∏usz -

czów na sy co nych, ma jà mi´k kie, ∏a -
twe do roz ∏u pa nia sko rup ki.

Orze chy bra zy lij skie, zwa ne cza sa mi pa -
ra, czy li na sio na orzesz ni cy wy nio s∏ej (Ber -
thol le tia excel sa), sà lu bia ne przez pa pu -
gi, trze ba jed nak ku pu jàc je uwa ̋ aç, bo cz´ -
sto sà sta re, zwie trza ∏e i zje∏ cza ∏e. Szcze gól -
nie trze ba uwa ̋ aç, ku pu jàc orze chy po zba -
wio ne sko rup ki.

Bar dzo wa˝ nym sk∏ad ni kiem w die -
cie ar, nie ste ty w Pol sce trud nym do zdo by -

cia, sà orze chy ma ca da mia (Ma ca da -
mia spp.). Ary hia cyn to we nie ch´t nie przy -
st´ pu jà do l´ gów w wa run kach sztucz -
nych, je ̋ e li nie ma jà ob fi to Êci tych orze -
chów. Orze chy ma ca da mia po win ny byç do -
mi nu jà cym sk∏ad ni kiem mie szan ki orze -
chów dla tych pta ków. Przy k∏a do wy sk∏ad ta -
kiej mie szan ki jest na st´ pu jà cy:

15% orze chów la sko wych,
15% mig da ∏ów,
15% orze chów bra zy lij skich,

M∏ode ary powinny dostawaç orzechy w mi´kkiej skorupce, np. takie jak pecan. Fot. A. Dzia∏owski

Orzech pecan. Fot. W∏. Kwiatkowski
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ABC hodowcy

15% orze chów w∏o skich,
10% orze chów pe can,
30% orze chów ma ca da mia.
Mie szan k´ oczy wi Êcie mo˝ na mo dy fi ko -

waç, np. eli mi nu jàc orze chy w∏o skie i za st´ -
pu jàc je in ny mi: ner kow ca mi, orze cha mi pi -
li, itp.

W sk∏a dzie mie szan ki nie ma „kró la orze -
chów”, czy li ko ko sa (Co cos nu ci fe -
ra), choç sta no wi on bar dzo cen ny ele -
ment die ty ar, bo nie mo˝ na go tak po pro -
stu daç pa pu dze. Na wet ara hia cyn to -
wa nie roz ∏u pie ko ko sa, ze wzgl´ du na je -
go wiel koÊç. Trze ba go arze otwo rzyç. Mo˝ -
na jej daç p∏yn do wy pi cia, a sko ru -
p´ wraz z mià˝ szem na le ̋ y po ∏a -
maç na mniej sze ka wa∏ ki. Ko ko -
sy sà wprost uwiel bia ne przez ary, nie ste -
ty w pol skich su per mar ke tach orze -
chy te sà fa tal nej ja ko Êci. Wi´k szoÊç jest wy -
schni´ tych, sple Ênia ∏ych lub sfer men to wa -
nych. Ta kich orze chów nie wol no po da -
waç pa pu dze.

Ko kos to bom ba ka lo rycz -
na (354 kcal/ 100g)! Je go su ro wy mià˝sz sk∏a -
da si´ w 33% z t∏usz -
czu, przy czym jest to nie mal w ca ∏o -
Êci t∏uszcz na sy co ny, 9% z b∏on ni ka, 6% w´ -
glo wo da nów i 3% z bia∏ ka. Resz ta to wo -
da. Po za tym pra wie nie za wie ra wi ta -
min: wi ta mi ny A nie ma wca le, a naj wi´ -
cej jest fo lia nów (26 mcg/100g). Nie wie le le -
piej jest z mi ne ra ∏a mi: wap nia, ma gne -
zu sà Êla do we ilo Êci, tro ch´ mie dzi i se le -
nu, na to miast bar dzo du ̋ o man ga -

nu, a jest to wa˝ ny dla zdro wia pta ków pier -
wia stek – bez nie go cho ru jà na pe ro z´. 

Naj cen niej szym sk∏ad ni kiem jest t∏uszcz
ko ko so wy, któ ry za wie ra g∏ów nie krót ko -
- i Êred nio ∏aƒ cu cho we kwa sy t∏usz czo -
we. Naj wi´ cej jest kwa su lau ry no we -
go (50%) i ka pro no we go (7%). W pro ce -
sie tra wie nia ole ju ko ko so we go po wsta -
je w je li cie mo no gli ce ryd kwa su lau ry no we -
go o dzia ∏a niu prze ciw no wo two ro wy -
m i prze ciw bak te ryj nym, prze ciw bak te -
riom gram -do dat ni m. Nie zna la z∏am wia ry -
god nych pu bli ka cji na te mat dzia ∏a nia an ty wi -
ru so we go, ale nie wy klu czam je go ist nie -
nia. Po nad to ko kos za wie ra po li fe no le o po -
dob nym dzia ∏a niu. Choç sam ko kos nie po -
sia da cho le ste ro lu, to kwas lau ry no wy po -
wo du je wzrost frak cji LDL (z∏e go cho le ste -
ro lu) w oso czu. Wy da je si´ jed -
nak, ˝e olej ko ko so wy mo ̋ e za wie raç rów -
nie˝ in ne sub stan cje, któ re zno szà to dzia ∏a -
nie. Za pew ne dla te go dla nas, lu dzi, przy s∏o -
wio wy ko kos jest sy no ni mem cze goÊ cen ne -
go i nie do st´p ne go. Pal ma ko ko so -
wa jest czczo na tak ̋ e przez lu dy za miesz ku -
jà ce te re ny, gdzie ro Ênie po wszech nie. Oto -
czo na jest au rà drze wa lecz ni cze go, ˝y cio -
daj ne go i sym bo lu p∏od no Êci. Na Ba li ko bie -
ty ma jà za kaz do ty ka nia palm ko ko so -
wych, by nie wy ssa ∏y z drzew p∏od no -
Êci i nie prze nio s∏y na sie bie. M´˝ czy -
znom wol no do ty kaç ich bez kar nie. 

Trze ba pa mi´ taç, ˝e orze chy sà bar -
dzo ubo gie w wi ta mi ny. Na przy k∏ad ner -
kow ce, czy li na sio na na ner cza za chod nie -

go (Ana car dium oc ci den ta le), wbrew te -
mu co cza sa mi mo˝ na prze czy taç na opa ko -
wa niu, za wie ra jà bar dzo ma ∏o wi ta mi -
ny E i gdy by cz∏o wiek zjad∏ ki lo -
gram tych orze chów, to by po kry∏ za le d -
wie 1/3 dzien ne go za po trze bo wa -
nia na t´ wi ta mi n´. Po dob nie z ka ro te no ida -
mi, czy li pro wi ta mi nà A, w ner kow -
cach nie ma ich wca le. Ro la orze chów w die -
cie ar po le ga na zwi´k sze niu po da ̋ y t∏usz -
czu i war to Êci ener ge tycz nej (ka lo rycz no -
Êci) po kar mu.

Oprócz orze chów ary mu szà wi´c do sta -
waç Êwie ̋ e, su ro we owo ce, wa rzy wa, zie -
lon ki, kie∏ ki, czy li po kar my za wie ra jà ce wi ta -
mi ny, so le mi ne ral ne i in ne tzw. zwiàz ki fi to -
od˝yw cze. Kie∏ ki le piej wy bie raç wi´k sze -
go „ka li bru”: s∏o necz ni ka, psze ni cy, j´cz mie -
nia, owsa, fa so li mung, adzu ki, itp. Wa rzy -
wa – naj lep sze sà ciem no zie lo ne, czer wo -
ne, po ma raƒ czo we i ˝ó∏ te: pa pry ka s∏od -
ka i ostra, bro ku ∏y, zie lo ny gro szek, szpi -
nak, dy nia, mar chew, bu ra ki, s∏od kie ziem -
nia ki, kol by Êwie ̋ ej ku ku ry dzy. Je ̋ e li ma -
my do st´p do czy stych ∏àk i la sów, z da -
la od dróg i fa bryk, ko niecz nie trze ba to wy -
ko rzy staç i po da waç la tem bo gac two dzi -
kich ro Êlin, chwa stów, zió∏: mni szek le kar -
ski, gwiazd ni c´ po spo li tà, krwaw nik, tasz -
nik, le bio d´, cy ko ri´ po dró˝ nik, wraz z kwia -
ta mi, na sio na mi i ko rze nia mi, k∏o sy dzi -
kich traw w ró˝ nym sta dium doj rza ∏o Êci zia -
ren itp. No i oczy wi Êcie, ca ∏y okrà -
g∏y rok, mnó stwo Êwie ̋ ych ga ∏´ zi do gry zie -
nia – z li Êç mi lub bez. Nie za stà pio -



na jest wierz ba, ale mo gà byç te˝ ga ∏´ -
zie brzo zy, mor wy, to po li bia ∏ej (bia ∏o drze -
wu, in ne to po le sà mniej god ne po le ce -
nia, zw∏asz cza wio snà, kie dy ma jà bar dzo du -
˝o lep kiej ˝y wi cy), a tak ̋ e drzew owo co -
wych (ja b∏oƒ lub gru sza), choç trze ba uwa -
˝aç na opry ski w sa dach. Owo ce – wy bie -
raç na le ̋ y te o du ̋ ej za war to Êci ka ro te no -
idów, czy li czer wo ne i po ma raƒ czo we, i mu -
szà byç s∏od kie. Ary du ̋ o ch´t niej je -
dzà owo ce ni˝ wa rzy wa i na le ̋ y im na to po -
zwo liç, ale za to mu szà jeÊç t∏u ste orze -
chy, bo sa ma owo co wa die ta jest zbyt ubo -
ga ener ge tycz nie. Orze chy mo˝ na im da -
waç bez ogra ni czeƒ (oczy wi Êcie w gra ni -
cach roz sàd ku, je ̋ e li pa pu ga nie je nic in ne -
go, to trze ba je ogra ni czyç). Przy zbyt ni -
skiej za war to Êci t∏usz czu w die -
cie ary nie pod cho dzà do l´ gów, ma jà pro -
ble my z pió ra mi i skó rà.

Po za tym na le ̋ y im po da waç ty po we ko -
mer cyj ne mie szan ki su chych zia ren dla du -
˝ych pa pug: s∏o necz nik, ku ku ry dza, psze ni -
ca, owies, pest ki dy ni itp. 

Gra nu la ty sà bar dzo kry ty ko wa ne w ̋ y wie -
niu, na przy k∏ad: dla ary hia cyn to wej ofe ro wa -
ne w han dlu gra nu la ty w ogó le si´ nie na da -
jà, bo wy so ka za war toÊç bia∏ ka i wi ta mi -
ny D bar dzo szyb ko pro wa dzi do scho -
rzeƒ ne rek. Ary, jak wszyst kie pa pu gi, sà in te -
li gent ne (cze go zda jà si´ nie za uwa ̋ aç pro du -
cen ci gra nu la tów) i je dze nie jest dla
nich czymÊ wi´ cej ni˝ na py cha niem ˝o ∏àd -
ka bez po sta cio wà ma sà, to mu si byç przy jem -
noÊç. Ara hia cyn to wa po tra fi, je dzàc tru skaw -
k´, naj pierw wy ∏u skaç z niej ka˝ dà ma lut -
kà pe stecz k´ (któ ra z bo ta nicz ne go punk -
tu wi dze nia jest orze chem!), obraç jà z ∏u pin -
ki i zjeÊç Êro dek, a na st´p nie „∏y sà” tru skaw -
k´ d∏u go prze ra biaç w dzio bie na mus, de lek -
tu jàc si´ sma kiem i za pa chem. Po -
tem ten mus, w za le˝ no Êci od ocho ty, zja da al -
bo wy plu wa. I ro bi to wszyst ko swo im „de li -
kat nym dzio becz kiem”. Je ̋ e li ju˝ ktoÊ mu -
si da waç gra nu lat, to nie po wi nien on sta no -
wiç wi´ cej ni˝ 20% dzien nej daw ki. Pa pu -
gi te ma jà zresz tà ten den cj´ do roz drab nia -
nia gra nu la tu, bez zja da nia go.

Za po trze bo wa nie ary na bia∏ ko jest ni -
skie do prze ci´t ne go. Je go udzia∏ w die -
cie nie po wi nien prze kra czaç 15%. Nie wiel -
ka iloÊç bia∏ ka zwie rz´ ce go, ze wzgl´ -
du na nie zb´d ne ami no kwa sy, jest jed nak do -
dat kiem ko niecz nym, czy li jaj ko na twar -
do, bia ∏y ser (twa róg), jo gurt, po da wa -
ne 2-3 ra zy w ty go dniu, sà opty mal nym roz -
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Orzechy macadamia. Fot. A. Dzia∏owski

Migda∏y. Fot. A. Dzia∏owski



wià za niem dla do ro s∏e go pta ka. U pi -
sklàt oraz pta ków do ro s∏ych w okre sie pie -
rze nia, ze wzgl´ du na bar dzo szyb -
ki wzrost d∏u gich piór w ogo nie i skrzy -
d∏ach, wzra sta gwa∏ tow nie za po trze bo wa -
nie na ami no kwa sy siar ko we, któ re mo˝ -
na do da waç w po sta ci pre pa ra tów ami no -
kwa so wych lub okre so wo zwi´k szaç iloÊç po -
da wa nych pro duk tów bia∏ ko wych.

M∏o de pta ki, do ukoƒ cze nia pierw sze -
go ro ku ˝y cia, po win ny do sta waç co dzien -
nie, do ro s∏e mo gà rza dziej, go to wa -
ny ry˝ lub ma ka ron z go to wa ny mi wa rzy wa -
mi, jo gur tem, „s∏o icz ko wy mi” po kar ma -
mi dla nie mow làt itp. Przy zwy cza je nie pa pu -
gi do je dze nia go to wa nych (oczy wi -
Êcie bez so li) po traw jest wa˝ ne, bo w ra -
zie cho ro by ∏a twiej jest za sto so waç le cze -
nie die te tycz ne, a tak ̋ e prze my ciç w po kar -
mie le ki czy in ne do dat ki.

Po da wa nie su ple men tów wi ta mi no -
wych trze ba Êci Êle kon tro lo waç, po nie -
wa˝ ary sà nie zwy kle wra˝ li we na nad -
miar wi ta mi ny D, zw∏asz cza w po ∏à cze -
niu z nie zbi lan so wa ny mi daw ka mi wap -
nia i fos fo ru oraz nad mia rem bia∏ ka w die -
cie. Naj bar dziej wra˝ li we sà pi skl´ ta. W Sta -
nach Zjed no czo nych, gdzie r´cz ne kar mie -
nie pi sklàt roz po wszech ni ∏o si´ ze wzgl´ -
dów ko mer cyj nych, za nim po zna no fi zjo lo -
gi´ ar, ty sià ce pi sklàt, kar mio nych w ten spo -
sób uni wer sal nà mie szan kà, przy p∏a ci -
∏o ludz kà ˝à dz´ pie nià dza Êmier cià w m´ -
czar niach lub ci´˝ ki mi de for ma cja mi i ka lec -
twem do koƒ ca ˝y cia.

M∏o de ary bar dzo d∏u go i wol no roz wi ja -
jà umie j´t no Êci ma ni pu la cyj ne dzio -
ba i ∏ap, jak ludz kie dzie ci r´ k´. Trze -
ba im to umo˝ li wiç bez ry zy ka, ˝e pa pu -
ga po ∏knie twar de sko ru py, nie umie -
jàc ich od dzie liç od orze cha lub ˝e pad -
nie z g∏o du, nie mo gàc si´ do nie go do -
staç. Do 6 mie sià ca ˝y cia pi skl´ ta po win -
ny do sta waç tyl ko wy ∏u ska ne mig da ∏y, orze -
chy pe can z mi´k kà ∏u pi nà i go to wa -
ne, nie pra ̋ o ne, orzesz ki ziem ne. Po -
tem, do ukoƒ cze nia 1 ro ku, wpro wa -
dza si´ nad ∏u pa ne du ̋ e orze chy, a do pie -
ro star szym pta kom po da je si´ ca ∏e. Ko -
niecz ne jest po da wa nie za ba wek, któ re tak -
˝e stwa rza jà oka zj´ do na uki pre cy zyj -
nych czyn no Êci ma nu al no -dzio bo -
wych. Oczy wi Êcie nie mu sz´ pi saç, ˝e za ba -

Orzechy brazylijskie. Fot. A. Dzia∏owski

Doskonalenie koordynacji dziób – ∏apa wymaga
treningu. Fot. A. Dzia∏owski



wa ary po le ga na jak naj szyb szej de struk -
cji za baw ki. Ja ko za baw ki -gry za ki mo˝ -
na m∏o dym arom po da waç su ro wy ma ka -
ron – du ̋ e rur ki, Êwi dry. Ma ka ron jest twar -
dy, wi´c pa pu ga b´ dzie Êcie raç dziób. ¸a -
two da je si´ on chwy taç ∏a pà, ma ni pu lo -
waç, mo˝ na nim rzu caç, tur laç, a upusz czo -
ny na pod ∏o g´ grze cho cze i stu ka, wi´c pa -
pu ga ma za ba w´ i nie ma ry zy ka dla zdro -
wia nie do Êwiad czo nej pa pu gi -dziec ka, któ -
ra mo ̋ e po ∏y kaç ka wa∏ ki – w przy pad -
ku drew na czy pla sti ku by ∏o by to nie bez -
piecz ne. Mo˝ na pa pu gom ro biç za baw ki, na -
wle ka jàc ma ka ron na sznu rek, po da waç ró˝ -
ne kszta∏ ty i ko lo ry, co sty mu lu je rów -
nie˝ roz wój umy s∏o wy.

Wa˝ na jest nie tyl ko iloÊç, ro dzaj, ale i ko -
lej noÊç po da wa nych po kar mów w cià -
gu dnia. Ptak po wi nien mieç za wsze 
do st´p do po kar mu i wo dy, co oczy wi -
Êcie nie ozna cza, ˝e pa pu ga ma mieç cià -
g∏y do st´p do wszyst kich ro dza jów po kar -
mu. Umie j´t nie zmie nia jàc ich iloÊç i ko lej -
noÊç po da wa nia, mo˝ na kom po no waç zdro -
wà die t´ dla pta ków i uczyç je spo ̋ y wa -
nia ró˝ no rod nych po kar mów.

W pierw szym po ran nym po si∏ ku le piej uni -
kaç po kar mów za wie ra jà cych du ̋ o cu -
krów pro stych: owo ców, s∏o dy czy. S∏od -
kie po kar my szyb ko pod no szà po ziom glu ko -
zy we krwi, da jàc pta ko wi z∏u dze -
nie, ˝e jest ju˝ sy ty, ale nie da jà ener gii na d∏u -
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Na zwa orze cha t∏uszcz ca∏ ko wi ty w tym t∏usz cze na sy co ne
(%) (% t∏usz czu ca∏ ko wi te go)

ko kos, mià˝sz Êwie ̋ y, su ro wy 33 90,9
pi li (Ca na rium ova tum) 80 38,8
bra zy lij skie 66 22,7
ner kow ce 44 18,2
ma ca da mia 76 15,8
˝o ∏´ dzie 24 12,5
bu ko we 50 12,0
pi sta cjo we 44 11,4
w∏o skie 65 9,2
pe can 72 8,3
mig da ∏y 51 7,8
pi nio we 68 7,4
la sko we 61 6,6
orze chy orze cha sza re go (Ju glans ci ne rea) 57 1,8
kasz ta ny ja dal ne 1 0,0

Tab. 1. Za war toÊç t∏usz czu ca∏ ko wi te go i t∏usz czów na sy co nych w naj po pu lar niej szych orze chach 
(po gru bio no na zwy orze chów o naj ko rzyst niej szym dla ar sk∏a dzie)

Warzywa w diecie ar sà konieczne, sà êród∏em
witamin, których w orzechach jest bardzo ma∏o.
Fot. J. Osta∏owski



˝ej. Ânia da nie po win no za wie raç wa rzy -
wa, orze chy, ziar na, zaÊ owo ce le piej od∏o -
˝yç na obiad i ko la cj´. Ra no do brze jest po da -
waç pa pu dze zna ne po kar my, a wszel kie nie -
spo dzian ki i uroz ma ice nia da waç póê -
niej w cià gu dnia, kie dy nie ma ry zy ka, ˝e pa -
pu ga nie zje no we go po kar mu i po zo sta -
nie g∏od na. Ânia da nie jest tak ̋ e do brym mo -
men tem do po da wa nia jo gur tu, je ̋ e li sto su je -
my go ja ko pro bio tyk dla pod trzy ma nia eg zo -
gen nej flo ry bak te ryj nej. 

Ary sà bar dzo wra˝ li we na de li kat ne zró˝ -
ni co wa nie za pa chów, sma ków, kszta∏ -
tów i wy glà du je dze nia. W od ró˝ nie niu od in -
nych pa pug, któ re sà kon ser wa tyw ne w wy -
bo rze je dze nia, one ch´t nie pró bu jà no -
wych po traw, choç nie za wsze im to za sma -
ku je i b´ dà chcia ∏y jeÊç. Nie na le -
˝y si´ tym zra ̋ aç. Bar dzo wa˝ ne za rów -
no dla zdro wia fi zycz ne go, jak i psy chicz ne -
go pa pu gi jest po da wa nie jak naj bar -
dziej zró˝ ni co wa ne go po kar mu.

A na ko niec chy ba naj wa˝ niej sza z za -
sad ˝y wie nia ar: ary zja da jà zni ko -
mà cz´Êç z ofe ro wa nych im po kar -
mów, wi´k szoÊç roz rzu cà, roz drob nià, wy -
plu jà, wy sy pià i upo mnà si´ o do k∏ad k´. Mar -
no traw stwo je dze nia jest na tu ral nym za cho -
wa niem i nie da si´ go wy eli mi no waç. Trze -
ba im da waç du ̋ o wi´ cej po kar mu, ni˝ mo -
gà zjeÊç. Ogra ni cze nie ilo Êci je dze nia do pro -
wa dzi tyl ko to te go, ˝e pa pu ga b´ dzie sie dzia -
∏a g∏od na wÊród po nad gry za nych resz tek.
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ABC hodowcy

EURO-ELEKTRONIKEURO-ELEKTRONIK

PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW
Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK
Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23

95-082 Dobroƒ
tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane

Orzeszek cedrowy. Fot. W∏. Kwiatkowski

Orzechy w∏oskie podawane w wi´kszej iloÊci mogà wywo∏ywaç u ar schorzenia trzustki. 
Fot. J. Osta∏owski


