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kých látek v některých druzích fazolí. Velkým 
plusem také je, že při pravidelném podávání 
naklíčené směsi zajistíme papouškům dostatek 
vitamínů a minerálů, že jim již nebudeme mu-
set tyto látky uměle dodávat.

Kdy je naklíčené zrní obzvláště důležité?
Ve volné přírodě začínají ptáci hnízdit až ve 

chvíli, kdy mají pro svá mláďata dostatek vyvá-
žené potravy. Zpravidla je to tedy v období nej-
větší hojnosti – v období dešťů. Stejně tak by-
chom se měli pokusit zajistit, co nejpestřejší 
stravu i pro naše papoušky chované v zajetí. Pro-
to by se mělo stát naklíčené krmivo denní sou-
částí jídelníčku v období hnízdění a odchovu 
mláďat. Navíc je také skvělou alternativou při 
přechodu mláďat na pevnou stravu, s jejíž po-
mocí jim toto nelehké období velmi usnadníme. 
Dle odborníků na výživu papoušků by tak den-
ní příjem naklíčeného krmiva měl činit v době 
hnízdění a odchovu mláďat 40 až 60 % a v ob-
dobí klidu 15 %. Naprostou samozřejmostí je 
zajištění ostatní pestré stravy.

Test klíčivosti
Velkou výhodou je, že si pomocí tzn. testu 

klíčivosti, můžeme lehce ověřit, zda zakoupená 
krmná směs pro papoušky, obsahuje tolik živin, 
kolik by měla. Pokud začne klíčit alespoň polo-
vina semen, je krmení v pořádku.

Vhodná semena
Pro naklíčení jsou vhodná téměř všechna se-

mena, zrní a luštěniny, jako jsou například se-

mena dýně, slunečnice, kukuřice, žito, proso, 
kardi, čočka či fazole mungo. Obecně se však 
nedoporučuje, aby fazole tvořily více než jed-
nu třetinu celkové potravy papoušků, a to vzhle-
dem k nízkému obsahu cystinu a methioninu. 
Nesmíme však zapomínat na fakt, že jednotlivé 
druhy semen mohou mít odlišnou dobu a pod-
mínky klíčivosti. S tímto problémem nám mohou 
skvěle pomoci již připravené směsi určené pří-
mo ke klíčení, které můžete zakoupit v obcho-
dech s potřebami pro zvířata. Většina zrní, jenž 
se k naklíčení běžně používá, je pro hodně malé 
papoušky příliš velká. Skvělou alternativou tak 
pro ně může být například vojtěška.

Jak na to?
Postupů k naklíčení semen je opravdu celá 

řada. Můžete si pořídit i speciální sadu vhodnou 
právě pro nakličování. Sortiment těchto zařízení 
je opravdu široký a sahá od těch úplně nejlevněj-
ších až po ty dražší s automatickým zavlažová-
ním. Zrní si však můžete bez problémů naklíčit 
i v obyčejné sklenici od marmelády. Postup je 
poměrně jednoduchý a s trochou péče a trpěli-
vosti to zvládne každý. Požadované množství se-
men nasypte do čisté, připravené sklenice a na-
plňte do poloviny vodou. Vršek zakryjte jemnou 
síťkou a zajistěte gumičkou. Poté přidejte do 
sklenice se zrním jednu až dvě kapky extraktu 
z grapefruitových semen nebo jablečného octa, 
které potlačí tvorbu plísní, hub i virů a postav-
te na teplé místo. Po 12 hodinách vše několikrát 
důkladně propláchněte (síťku ponechte nahoře, 
starou vodu vylijte, přidejte novou a takto něko-

likrát opakujte). Poté opět přidejte vodu s extrak-
tem, nechte dalších 12 hodin odpočívat a znovu 
několikrát propláchněte. Nakonec ponechte ob-
sah klíčit v nádobě bez vody. Až budou viditelné 
klíčky opět propláchněte, nechte krátce okapat 
a podávejte papouškům. Namočená a naklíče-
ná semena musíte vždy podávat v jiné nádobě 
než suché krmení. Naklíčené krmivo je nejlepší, 
když jeho klíček dosahuje délky 5 mm až 1 cm. 
V případě, že chcete růst klíčků zastavit, vložte 
sklenici s naklíčeným zrním do lednice.

Chcete-li však s naklíčenými semeny teprve 
začít, zařaďte je do jídelníčku svého papouška 
opatrně a pomalu, aby si na nový druh stravy 
mohl zvyknout. Příliš rychlá změna by mu moh-
la způsobit trávící potíže.

Proč se to někdy nepovede?
Za negativní zkušenosti s tímto krmivem může 

ve většině případech opožděné odstranění zbyt-
ku krmiva z misky nebo špatný postup nakličo-
vání. Při zvolení nesprávné metody většinou jde 
o nedostatečné proplachování zrn, příliš dlou-
hou dobu máčení, stará semena, vysoké teploty 
při klíčení či nedostatečnou hygienu.

Naklíčené zrní se poměrně rychle kazí. Pře-
devším během teplého počasí se na něm může 
během relativně krátké doby začít objevovat plí-
seň či bakterie. Je tedy nesmírně důležité podá-
vat vždy pouze malé množství tak, aby jej ptáci 
stihli během pár hodin zkonzumovat a zbylé kr-
mivo neprodleně odstranit.

Zdeňka kudová,  
foto  Silvie veSelá

 

  SOUTĚŽSOUTĚŽ
    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH

Korespondenční soutěž ÚKPM je určena pro děti  
a mládež do 18 let včetně. Zúčastnit se mohou jak jednot-
livci, tak i chovatelské kroužky (odpovědi hromadně za-
šle vedoucí kroužku v jednom e-mailu). Řešení musí ob-
sahovat číslo otázky včetně označení odpovědi (např. 
1A), číslo snímku a úplný název zobrazeného zvířete (ple-
meno, barevný ráz, příp. druhový název český a latin-
ský) doplněný jménem a příjmením řešitele. Po slosování 
správných odpovědí bude třem výhercům na e-mailovou ad-
resu, z níž bylo řešení odesláno, zaslán formulář „Souhlas  
se zpracováním osobních údajů“, na jehož základě bu-
dou poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k zaslání vý-
hry. Uzávěrka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem 
na další korespondenci týkající se GDPR (pokud soutěží-
cí souhlas neposkytne do daného termínu, výhra mu ne-
bude zaslána). Jména výherců budou zveřejněna v časopi-
se Chovatel spolu se správným řešením v následujícím čísle.  
Řešení zasílejte e-mailem na: soutez.ukpm@centrum.cz,  
do předmětu uveďte Soutěž z Chovatele a číslo, v němž vy-
šla. Kromě měsíčního slosování se všichni řešitelé účastní ješ-
tě celoročního slosování. Soutěž a následně její výherce je 
též možné nalézt na www.cschdz.eu v sekci mladí chovatelé.

1. Který z výše uvedených hlodavců je největší?
 a) kabybara b) mara stepní c) moko skalní
2. Latinským názvem Mus musculus je pojmenována:
 a) myš drobná  b) myš domácí  c) myš africká

    pro děti a mládežpro děti a mládež

3. Vitamíny rozpustné v tucích jsou?
 a) C, B12, E, K  b) B12, D, E, K  c) A, D, E, K
4. Osmák degu má svůj název dle:
 a) zubů – stoliček
 b) věku – dožívá se přibližně 8 let
 c) země původu – pochází z Osmanské říše
5. Urči plemeno na obrázku 

Slosování korespondenční soutěže z č. 5/2021 –  
teraristika. 
Soutěže se zúčastnilo se 10 soutěžících a všichni měli 
správné odpovědi. 

Vylosováni byli:
Jiří Převrátil, Jestřabí Lhota
Vít Vopravil, Přišimasy
Martin Volek, ZŠ Břidličná, Chovatelský kroužek

Správné řešení: 1B, 2B, 3C, 4B, korálovka sedlatá
 eva Morávková, místopředsedkyně ÚkPMCH

Sponzoruje: 

POZOR! NOVĚ SE DÁ HLASOVAT PŘÍMO NA STRÁNKÁCH SVAZU:
http://www.cschdz.eu/mladez/soutez/soutez-casopisch.aspx

DROBNÍ HLODAVCI

   

1.  Který z hlodavců má plovací blány?
 a) mara stepní c) kapybara
 b) mara slaništní d) rypoš lysý
2.  Jaké hmotnosti dosahoval největší hlodavec všech 

dob Josephoartigasia monesi?
 a) 100 kg c) 500 kg
 b) 300 kg d) 1 t
3.  Domovinou křečkomyši gambijské  

(Cricetomys gambianus) je:
 a) Austrálie c) Jižní Amerika
 b) Afrika d) Evropa
4. Do systému hlodavců nepatří podřád:
 a) veverkočelistní c) králíkovci
 b) dikobrazočelistní d) myšovci
5. Která z veverek není veverkou zemní?
 e) svišť horský g) veverka Prévostova
 f) burunduk páskovaný h) sysel obecný

Odpovědi zasílejte do 15. července 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz 
nebo na adresu:    Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  

155 00 Praha 5-Stodůlky. 
Vítězové květnového kola jsou:
Jan Loukota, Břidličná
Lukáš Břenek, Kralice nad Oslavou
Martin Volek, Břidličná

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

Výherce obdrží produkt ze sortimentu společnosti 
a propagační předmět SO chovatelů morčat

chov07X21 – 41-51.indd   51chov07X21 – 41-51.indd   51 23.06.2021   21:5823.06.2021   21:58


