
Přechod na granule 
u dospělých a chovných
ptáků
Proč krmit granulemi? Na rozdíl od směsi semen 

jsou granule kvalitní komplexní krmivo, které obsa-

huje veškeré živiny potřebné pro zdravý a dlouhý 

život Vašeho papouška. Každá, i sebemenší porce 

krmiva, je z nutričního hlediska dokonale vyvážená. 

Je důležité zvolit takové komplexní krmivo, které je 

pro Vámi krmený druh papouška nejvhodnější.

Jsme nutriční specialisté

v oblasti výživy ptáků



Máme-li doma či ve voliérách chovné ptáky 

nebo dospělé mazlíčky, měli bychom 

počítat s tím, že se jim ze začátku nemusí 

chtít změnu akceptovat. Ptáci jsou v naší 

péči zvyklí na již zavedené postupy při 

krmení a mají svoje vlastní stravovací 

návyky. Z toho vyplývá, že papoušci bývají 

velmi konzervativní, a proto bychom jim s 

nastávající změnou, tedy přechodem na 

granule, měli pomoci. V průběhu přechodu 

ze směsi zrnin na granule musíme chování 

a řeč těla papouška pečlivě sledovat 

a přizpůsobovat se tomu, co nám chce 

papoušek říct. Každý papoušek je indi-

viduální, a proto je potřeba ke každému 

také individuálně přistupovat. Následující 

metody přechodu na granule jsou vhodné 

pouze pro zdravé ptáky.

Amazoňan odhaduje

High Protein

dobu čtení na 3 minuty



Hmm... tak na tom
si pochutnáme oba

Nejprve si odměříme, jaké množství suchých 

semen papoušek za den zkonzumuje. To se odvíjí 

od denní krmné dávky. Denní krmná dávka mimo 

chovnou sezónu je cca 5-10 % vlastní váhy 

papouška a čím větší papoušek, tím menší pro-

cento. Do krmné dávky zahrnujeme ovoce, zelen-

inu, suchou směs zrní, granule, případně bobule, 

ořechy nebo jinou potravu, kterou se daný druh 

živí. Denní krmná dávka by měla být taková, aby 

papoušek do 24 hodin vyzobal kromě slupek vše 

předkládané. Do běžné krmné dávky nepočítáme 

pamlsky, protože po dobu přechodu na granule 

nepodáváme pamlsky žádné. Krmnou dávku u 

chovných jedinců musíme individuálně přiz-

působovat v závislosti na sezóně. Pokud papoušci 

právě odchovávají mláďata, krmná dávka bude 

samozřejmě vyšší.

1. etapa
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Spousta z nás se bohužel může dopustit chyby, 

a papouškům mimo chovnou sezónu před-

kládáme denní krmnou dávku vyšší, než je 

opravdu potřeba, případně překládáme stravu 

nevhodně složenou. Papoušci jsou pak zvyklí 

vyzobat z misek to, co je tučné, sladké nebo to, 

co jim nejvíce chutná (především slunečnice, 

ořechy, jablko, hrozny nebo různé pamlsky). 

Nedostanou do těla to, co je potřebné, což má 

za následek negativní dopad na jejich zdraví, 

oplozenost vajec, životaschopnost zárodku 

ve vejci, samotné líhnutí a v neposlední řadě 

i vitalitu a správný vývoj mláďat. Už vývoj 

ve vejci je velmi důležitý pro následující celý 

život papouška a může tím být ovlivněno i jeho 

budoucí zdraví, proto bychom měli dbát na 

správnou výživu. Granule ovšem mohou s tímto 

problémem pomoci, právě protože každá dávka 

granulí je nutričně vyvážená a jsou vytvořené 

jako komplexní krmivo.
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Pokud máme krmivo odměřené, můžeme přejít k dalšímu kroku. Ráno 

papouškovi předložíme jeho běžnou denní krmnou dávku s drobnou 

úpravou. Do misky, kam běžně dostává suché krmení, tedy zrniny, dáme 

směs semen dohromady s granulemi v poměru 50:50 a zamícháme. Pa- 

poušek musí mít vždy k dispozici čerstvou pitnou vodu. Takto podané 

zrní s granulemi předkládáme alespoň týden. 

Papoušek granule odmítá? Ve většině případů pomůže drobná úprava. 

Ráno papouškovi předložíme jednu misku s ovocem a zeleninou a druhou 

misku se suchými granulemi. Směs zrnin (případně ořechy, pokud máme 

ary a jiné druhy vyžadující ořechy), ze které se papoušek rychle nasytí, 

podáváme až kolem 16-18 h odpoledne, aby měl papoušek tendenci zkoušet 

nové krmení a nejedl pouze to, co už zná. V tomto případě je potřeba mít 

trpělivost. Papoušci jsou velmi chytří, takže mají svoji vlastní hlavu. Změnu 

proto většinou přijmou během následujících 2-4 týdnů a u tvrdohlavějších 

(především starších) jedinců i déle. Důležité je ovšem vytrvat. Jakmile 

papoušek začne granule přijímat, podáváme toto složení krmné dávky 

alespoň jeden týden.

2. etapa



Jakmile papouška naučíme konzumovat granule, 

můžeme přejít na další fázi. Začneme podávat granule v 

poměru 75 % a zrní v poměru 25 % denní krmné dávky. 

Ovoce a zelenina nevyjímaje. Takovou krmnou dávku 

papouškovi podáváme minimálně jeden týden, aby si 

mohl na změnu v klidu zvyknout. V této etapě by se už 

neměl vyskytovat problém s konzumací granulí. Pokud 

ano, vracíme se zpět k předchozímu kroku.

3. etapa

Proces přechodu na granule je úspěšně dokončen. Nyní můžete zrní z krmné dávky 

úplně vynechat, či si krmnou dávku upravit dle vašeho uvážení a potřeb Vašeho 

opeřence. Podávání zelené složky je samožejmostí. Tak ať chutná                             .

4. etapa

opeřence. Podávání zelené složky je samožejmostí. Tak ať chutná                             .

Pro více informací navštivte naše stránky
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