
Když umělý odchov, tak jedině
jako profesionál, prosím!

Průvodce našimi
revolučními 3-fázovými
dokrmovacími směsmi
z řad
Šité dokrmovací formule na konkrétní druh, rod či 

čeleď papoušků. Jsme bohužel jediní, co vyrábí 

odlišné směsi pro plodožravé a semenožravé 

papoušky. Nikomu to ještě asi zatím nedošlo       .
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Vylíhnutí 7 dnů Počáteční růst peří z pernic na letkách Odstavení



Doba čtení cca 5 minut

Ruční dokrmovací krmivo by mělo umožnit chovateli odchovat 

mláďata tak úspěšně, jako by je odchovávali přirozeně jejich 

rodiče. Papouščí mláďata by měla vykazovat výsledky korelující 

s mláďaty na hnízdě. Správná lidská péče a pochopitelně 

splnění všech potřeb mláděte v jednotlivých fázích vývoje jsou 

nezbytně nutné k získání adekvátních výsledků. Nejdůležitěj-

ším je první fáze, tedy když se čerstvě vylíhne mládě. Základ-

ním kritériem pro správné nastartování a správný růst mláděte 

v prvních dnech života. Bezchybnou mírou růstu během 

prvních dnů se ptáče dostane k exponenciální růstové tendenci, 

což je základem pro dostatečný vývoj ptáčete. Mláďata by měla 

zdvojnásobit svou váhu ve třech dnech svého života a ztrojnásobit 

svou váhu v šesti dnech. Růstová tabulka prvních dnů ukazuje 

velmi svislou linii. Abychom docílili tohoto trendu, je nezbytně 

nutné použít produkt s vysokou koncentrací proteinu, tuků a 

dostatečnou dávku energii.

Čerstvě vylíhnuté mládě 
(1. stádium) 1.–7. den



Pro tuto kritickou fázi je třeba určena speciální formule Crop 

Milk (voletí mléko) pro semenožravé či plodožravé papoušky. 

Jedná se o vysoce koncentrovaný produkt s rychle asimilo-

vatelnými živinami a dodáním extrémně vysoké energie ptáče-

ti pro start organismu, GIT (gastrointestinálního traktu) a 

budování vývoje. Je určeno výhradně pro čerstvě vylíhlá 

mláďata od prvního dne života po 7. den života, u papoušků 

náročných na vývoj (ara, guaruba, kakadu palmový) je dobré 

prodloužit až na 10 dnů. Produkt může být určen i jako alterna-

tivní krmivo hospitalizovaného ptactva či ptáka s pomalým 

trávením. 

První krmení se podává až po strávení žloutkového váčku, 

musíme počkat, až se projeví polykací reflex, což je obvykle po 

jedné až dvou hodinách po vylíhnutí. Doporučujeme při prvním 

krmení podávat naše formule (Crop Milk) s Ringerovým roz-

tokem. Je potřeba krmit co 2 až 3 hodiny, tedy 8 krmení 

denně, je nezbytně nutné docílit noční klid jak pro ptáče i cho- 

vatele. Příklad krmení: 7 h – 9 h – 11 h – 13 h – 16 h 

– 18 h – 21 h – 24 h.

Tento harmonogram použijeme po dobu 5 dnů. Během 

prvních 8 krmení doporučujeme míchat formule s Ringerovým 

roztokem + Crop Milk, struktura by měla o 20% koncentraci 

v prvním dnu a 25% koncentraci od druhého dne. Od druhého 

dne již mícháme s vodou. Směs by měla mít konzistenci rozmixo-

vaného jogurtu. Od 7. dne budeme snižovat interval dávky krmné 

směsi. A přejdeme na Neonatal Hand Feeding. Doporučujeme 

dávat 6 krmení denně do 14. dne. Příklad krmení: 7 h – 10 h – 13 h 

– 17 h – 20 h – 23 h.

Semenožraví papoušci
Metabolická energie: 4 191 kcal/kg
Hrubý protein: 14,13 %, Hrubý tuk: 13,35 %

Plodožraví papoušci
Metabolická energie: 4 191 kcal/kg
Hrubý protein: 14,13 %, Hrubý tuk: 13,35 %
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Krmení během neonatální fáze vyžaduje použití produktů 

s vyšší koncentrací bílkoviny a energie (v podobě tuku), 

abychom získali vysokou míru růstu typickou pro tuto fázi. 

Směs PSITTACUS Neonatal je určena od jednoho týdne stáří 

(10 dne v případě papoušků náročných na energii). Rovněž 

máme neonatální výživu rozdělenou pro semenožravé 

(granivorní) a plodožravé (frugivorní) papoušky. Tato fáze bývá 

některými chybně opomíjena, důležitost této směsi je na místě. 

Doporučujeme krmit o koncentraci 25%. Pro tento účel bude 

tato směs bude připravena přidáním 3 dílů vody (dle váhy) pro 

každý díl směsi. Proporce budou odměřené vážením obou 

složek. Konzistence by měla připomínat řidší jogurt. Takto je 

maximalizováno využití živin, ptáče je dobře hydratováno a je 

zajištěna nejlepší rychlost trávení. Ačkoliv tekutá konzistence 

této krmné směsi tomu neodpovídá, je však extrémně bohatá 

na živiny a přispívá k výbornému růstu bez nutností

Neonatální krmivo
(2. stádium) 7.–28. den



dne věku. Doporučujeme podávat 5 a poté 4 krmné dávky denně.

Když se objeví první peří z epidermálních papil na křidlech,

je čas použít finální dokrmovací směs PSITTACUS.

peří mi už pěkně roste

přeplňování vole. Vyšší koncentrace směsi by ptáčeti 

nepřineslo žádné výhody, naopak by mohlo zpomalit proces 

absorpce živin ve voleti a způsobit pocit přejedení -> 

zpomálení GIT (gastrointestinálního traktu).  To se může proje-

vit menšími denními přírůstky, celkové apatičnosti a nechuti 

ke krmení. Špatně nastartované mládě při přísunu enormní 

koncentrované směsi či při deficitu hydratace může mít za 

následek celkově destabilizaci trávení případně až zastavení 

trávení. Takovéto případy se stávají u nezkušených chovatelů, 

nebo ku příkladu pokud chovatelé nemají čas a myslí si, že 

hustší koncentrace jim pomůže k vynechání jednoho či dvou 

krmení v tom samém dni. Zejména se dělá nejčastější chyba u 

novorozených mláďat, kdy se chovatelé myslí, že čím koncentro-

vanější kaše, tím lepší a tím ho více nakopne. Bohužel je to zcela 

kontraproduktivní a mláděti naopak uškodíme. 

Od 7. dne do 14. dne budeme krmit 6 krát denně. Zde je příklad 

krmení: 7 h – 10 h – 13 h – 17 h – 20 h – 23 h. Od 14. dne ptáčata 

budou krmena výhradně směsí PSITTACUS Neonatal až do 28.



Finální fáze
(3. stádium) 28. den–odstav

Během stádia růstu mláděte papoušci nabírají na váze pomaleji, dokud nedosáhnou váhy dospělého jedince. Po zavedení pevné potravy 

a snížení krmné směsi na začátku odstavu juvenilního stádia ptáci ztrácejí mírně na váze, dokud nedosáhnou váhy dospělého jedince. 

V případě ručního dokrmení papouška si můžeme vybrat až ze 7 směsí. Používají se od doby, kdy se objeví první peří na křídlech až do 

doby odstavu papouška. Doporučujeme podávat stále o koncentraci 25%, tzn. výživová směs je určena k výbornému růstu bez nutností 

přeplňování volete. Vyšší koncentrace pevné krmné směsi by ptáčeti nepřineslo žádné výhody, naopak by mohlo zpomalit proces 

absorpce živin ve voleti a způsobit pocit přejedení.



už 
sko

ro l
etám

Od 28. dne by měl být krmen papoušek finální 

směsí Psittacus. Mládě by mělo být krmeno 4× 

denně do dosažení věku 50 dnů. Od této chvíle 

(50 dnů) se omezí o jedno krmení, tzn. že ptáče 

bude krmeno 3× denně. Postupně se budou 

přidávat PSITTACUS Omega – extrudovaná 

potrava a čerstvé ovoce a zelenina. Okolo 75. 

dne omezíme další krmení (nyní budeme krmit 

jen 2× denně). Doporučujeme omezit polední 

krmení a podávání jen ranního a večerního 

krmení. Nyní také začneme podávat vodu. 

Okolo 90. dne omezíme krmení jen na 1× denně. 

Doporučujeme ponechat večerní krmení. Po 

dosažení věku 4 měsíců vysadíme dokrmovací 

směs úplně (u některých větších druhů může 

odstav trvat déle) a přecházíme pouze na gran-

ule OMEGA + ovoce a zelenina.



K dispozici máme speciální dokrmovací sondy 

s měkkou latexovou špičkou v několika 

velikostech. Pro nejmenší mládě máme 1 ml 

stříkačku, poté 5, 10, 20, 30 a 50 ml. V případě 

zakoupení celého setu dodáváme sadu 

stříkaček zcela zdarma. 

Pro správný vývoj mláděte a kontrolu růstu 

bychom měli přesně evidovat vážení při 

každém krmení. Počítáním denního přírůstku 

můžeme předcházet řadě faktorům, které by 

mohly ohrozit vývoj mláděte. Ptáče musí 

každý den přibírat na váze až do doby 

odstavu. Pokud tomu tak není, je něco 

v nepořádku.

Tipy



Při výrobě dokrmovací kaší se VYVARUJTE míchání formule s horkou vodou a 

vůbec ne z varné konvice. Již při 45 stupních dochází k denaturaci bílkovin. Směs 

zalitá touto vodou bude neplnohodnotná, nevýživná a pro ptáče nepoživatelná. 

V kaši uvidíte hrudky, inaktivujete enzymy a antioxidanty ve směsi. Proto formuli 

zalívejte nejlépe vlažnou/teplejší vodou, a poté v lázni připravte kaši na požadova-

nou teplotu. Nepoužívejte ani studenou dokrmovací směs, ideální teplota je mezi 

38-40 stupni. 

Nepřekrmujte ptáče hustší směsí než deklarujeme, a to o koncentrace o 25%, 

která zcela bohatě stačí. Formule jsou extrémně bohaté na živiny a rychle asimilo-

vatelné látky. Opravdu mláděti nepřilepšíte, pokud zahustíte kaši, ba naopak. Za- 

těžujete organismus a vysilujete mládě. Mládě musí být rovněž dobře hydratováno. 

Mládě by mělo dostávat 7-10 ml na 100 g živé váhy. Ráno vždy zkontrolujte, zdali 

je vole vyprázdněno. Nepřeskakujte jednotlivé fáze, formule jsou určené právem 

k tomu, aby se v jednotlivých fázích krmily. Pokud se rozhodnete některou z fází 

přeskočit, raději nepoužívejte naše směsi vůbec. Vaše opomíjení může mít 

za následek špatný výsledek v ručním dokrmováním mláděte.

Čemu se vyvarovat



www.janoschbf.com
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