Pokarm nabiałowy dla ptaków – według J. Desselbergera i K. Rogaczewskiej
(Borzemska W.B. et al. 1989. Kompendium terapii chorób ptaków. Na zlecenie O rodka Informacji Naukowej “Polfa”, Warszawa; s. 223)

1. Mieszanka serowa:
biały ser pełnotłusty
glukoza w proszku
m ka ry owa
m ka kukurydziana
Vitaral (Polfa)

300 g
30 g (2 ły ki stołowe)
15 g (1 ły ka stołowa)
12 g (1 ły ka stołowa)
1 dra etka

Uwagi. Biały ser powinien by dobrej jako ci, wie y i niezbyt wilgotny; najlepiej nadaje si do tego
celu ser wiejski. M k ry ow mo na zast pi kleikiem ry owym w proszku* albo ry em gotowanym
na g sto. M ki kukurydzianej nie mo na zast pi kukurydz w innej postaci. Vitaralu nie mo na zast pi analogicznymi preparatami przeznaczonymi dla drobiu, zawieraj cymi sól kuchenn , na któr
ptaki s szczególnie wra liwe.
Przygotowanie. Dra etk Vitaralu miałko sproszkowa (uprzednio zmy polew ). Wszystkie składniki
bardzo dokładnie wymiesza (równomierne rozprowadzenie witamin), a do uzyskania zhomogenizowanej masy o jednolitej barwie. Gotowa mieszanka powinna mie konsystencj mi kkiej plasteliny (w
razie konieczno ci mo na j zag ci m k kukurydzian ). Mieszank umie ci w naczyniu szklanym i mocno ubi . Zamro enie (–10°C) wie ej mieszanki na kilka godzin zwi ksza jej trwało (zapobiega fermentacji). W chłodni (4°C) mo na j przechowywa przez 7 dni; w temperaturze pokojowej zachowuje dostateczn wie o przez około 12 godzin.
2. Jajko na twardo.
Uwaga. Białko i ółtko zawsze w proporcji 2:1.
Przygotowanie. Jajko gotowa 6–8 minut (nie dłu ej!) i ostudzi w temperaturze pokojowej.

Przeznaczenie pokarmu nabiałowego i zasady jego stosowania
Optymalny pokarm zast pczy dla dorosłych ptaków owado ernych oraz do wychowu piskl t wszystkich krajowych gatunków z rz du Passeriformes1 i grup fizjologicznie pokrewnych (Picidae, Upupidae,
Apodidae, Caprimulgidae, Cuculidae)2 . Pokarm podstawowy do wychowu piskl t goł bi i kuraków. Pokarm dodatkowy dla dorosłych ziarnojadów.
ywienie ptaków dorosłych. Z mieszanki serowej sporz dzi kuleczki proporcjonalne do rozmiarów
ptaka (np. dla drozda wielko ci ziarna grochu, dla pokrzewki wielko ci ziarnka pieprzu); jajko rozdrobni na porcje analogicznej wielko ci. Pojemnik pokarmowy napełni kuleczkami i jajkiem w proporcji
5:1. Dodatkowo podawa wie , siekan sałat (uprzednio dokładnie wymyt ) oraz – stosownie do
specyfiki gatunku – odpowiednie produkty ro linne.
Karmienie piskl t. Do mieszanki serowej doda drobno posiekane jajko w proporcji 3:1. Dokładnie
wy-miesza , sporz dzi kuleczki odpowiedniej wielko ci i podawa je za pomoc patyczka lub pincety
(pokarm wkłada gł boko do przełyku). Piskl ta i podloty karmi mniej wi cej co godzin ad libitum.
Po ka dym karmieniu poi pipetk , po kwadransie ewentualnie dopoi . Mieszank serow z jajkiem
przechowywa w chłodni (4°C) do 12 godzin; w temperaturze pokojowej jest nietrwała.

_________________________________________________________________________________
* Uwaga: kleik jest o połow l ejszy od m ki – 1 ły ka m ki ry owej = 2 ły ki suchego kleiku ry owego
1 wróblowe

( piewaj ce)

2 dzi

cioły, dudki, jerzyki, lelki, kukułki

