
Přechod na granule 
u mláděte
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 nutričn
í speci

alisté

v obl
asti v

ýživy 
ptáků



Když si domů přivezeme nové 

mládě papouška, nejdříve ho 

necháme aklimatizovat v novém 

prostředí (obvykle 2-4 týdny 

podle toho, jak papoušek snáší 

změnu prostředí) a nenutíme jej 

hned ze začátku do něčeho 

nového. Papouškům jako jsou 

amazónci, amazoňané, žakové, 

eklekti, kakaduové, arové a další, 

ze začátku nabízíme především 

měkké krmení (ovoce a zeleni-

na), které se papouškům lépe 

přijímá. K ovoci a zelenině každý 

den nabízíme směs zrní a gra- 

nule v poměru 50:50. Granule se 

zrninami by měly být smíchány 

dohromady v jedné misce zrní. 

Pokud v prvních dnech papoušek 

zrní ani granule nepřijímá, bývá

to zcela běžné (především u 

inteligentnějších druhů), protože 

papoušci mohou být ze změny 

prostředí ve stresu. V období 

aklimatizace tolik nezáleží na 

velikosti krmné dávky. Důležité 

je, aby papoušek začal sám bez 

problémů konzumovat potravu 

a nebyl tolik vystresovaný ze 

všech okolních změn, včetně 

změny krmení. Jakmile se 

papoušek doma aklimatizuje, 

můžeme začít se změnami. 

V průběhu přechodu ze směsi 

zrnin na granule musíme cho-

vání a řeč těla papouška pečlivě 

sledovat. Následující metody 

přechodu na granule jsou

vhodné pouze pro zdravé ptáky. Kaka
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Jestliže se během doby aklimatizace mládě 

nenaučilo jíst granule, měli bychom mu s přecho-

dem pomoci. Nejprve si odměříme, jaké množství 

suchých semen papoušek za den zkonzumuje. 

Denní krmná dávka je cca 5-10 % vlastní váhy 

papouška a čím větší papoušek, tím menší procento. 

Každý papoušek je individuální a má individuální 

výdej energie, čemuž je potřeba množství krmení 

přizpůsobit. Je třeba mít na paměti, že papoušci jsou 

konzervativní a vybírají si hlavně to, co jim chutná 

nebo na co jsou zkrátka zvyklí (především 

slunečnice, ořechy, jablko, hrozny nebo různé pa- 

mlsky, zvlášť pokud mají plnou misku dobrot, čímž 

se nasytí a dále nemají potřebu zkoušet nové 

krmení, které neznají. Proto po dobu přechodu 

na granule nepodáváme žádné pamlsky a je 

potřeba dodržovat denní krmnou dávku.
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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 tuto dobu podáváme denní krmnou 

dávku granulí v poměru se suchou směsí zrnin 

50:50. Papoušek musí mít vždy k dispozici 

čerstvou pitnou vodu. Je potřeba mít trpělivost. 

Papoušek nemusí změnu přijmout ze dne na den, 

ale může mu to trvat další cca 2-4 týdny 

(u tvrdohlavějších jedinců i déle). Důležité je se 

nevzdávat a vytrvat. Jakmile papoušek začne 

granule přijímat, podáváme toto složení krmné 

dávky alespoň jeden týden.

2. etapa

Amazoňan pochutnávající si

na granulích High Protein



Mládě bylo dosud zvyklé přijímat pouze 

měkkou potravu. Proto je možné ze začát-

ku zkusit granule namočit (ne rozmočit), 

aby byly pro mládě měkčí a atraktivnější. 

Namočené granule ovšem v misce ne- 

necháváme příliš dlouho, aby se nezkazily, 

je potřeba je pravidelně obměňovat. 

Jakmile se papoušek naučí namočené 

granule konzumovat, přecházíme 

na předkládání suchých granulí.

Naučili jsme mládě jíst z rukou, takže ho 

už nezajímá krmení v miskách. Proto je 

dobré se krmení z rukou vyvarovat a 

předkládat mu krmení po dobu přecho-

du na granule pouze v miskách.

Dáváme nevhodně složenou nebo 

až moc velkou denní krmnou dávku. 

Proto je potřeba ji pro daný druh 

zmenšit nebo upravit.
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Spokojený amazónek :)

Mládě stále nechce přijímat granule, pouze je převaluje v zobáku 
nebo je jen drolí? Může to být způsobeno několika faktory:

Věděli jste, že...?
Pokud máte mláďat nebo papoušků více, můžeme této výhody využít. 

Jestliže mládě, které granule nejí, vidí jiného papouška konzumujícího  

granule, má větší tendenci zkusit jíst tyto granule také.



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                              

3. etapa

4. etapa

Pro více informací navštivte naše stránky

www.janoschbf.com

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 zeleninu 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.
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