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Význam výživy pro 
zdravotní stav

                      

             Zdravotní stav
         Prevence
      Výživa
   Chovatelské podmínky
Genetické vybavení
           Možnosti ovlivnění veterinárním lékařem



  

Faktory ovlivňující 
výživu

1. Anatomická a fyziologická    
specifita ptačího organismu

2. Variabilita potravní strategie

3. Náhrada přirozených 
potravních zdrojů



  

Anatomická  specifita

Zobák 
Tukan – pilovitý okraj, vyvažování
Kolibřík – tělo 9 cm, zobák 11 cm
Marabu – otevírání kůže kadáverů

Jazyk

Lori – lžička se štětečkem
Pelikán a ledňáček bez jazyka



  

Jazyk – příjem vody

Kakadu – nabere vodu do spodního zobáku, 
pohyby jazyka vzad ji polyká (miska !)
Papoušci – nabere vodu špičkou jazyka,
přitlačí na horní patro, pohybem jazyka vzad
polyká
Lori – slízává štětečkem na špičce jazyka
Papoušek orlí, lorikul, holub – ponoří zobák 
do vody, pohyby jazyka vzad po patře vytváří
podtlak a vodu saje



  

Anatomická specifita

Proventrikulus
Produkce HCl a pepsinogenu, trávení velmi
účinné. Orlosup stráví obratel za 2 dny.
Ťuhýk myš za 3 hodiny. U dravců zde vzniká
vývržek.

Ventrikulus
Často obsahuje grit, nahrazuje zuby



  

Anatomická specifita

Pankreas a duodenum
Produkce trávicích šťáv (bílkoviny, cukry,
tuky) a místo působení žluči

Žlučový měchýř
Velký – masožraví ptáci, tukani
Chybí – papoušci, pštrosi, holubi, kolibříci



  

Anatomická specifita

Tenké střevo

U frugivorních a nektarivorních druhů
vytvořeny výrazné klky usnadňující
vstřebávání volných cukrů



  

Anatomická specifita

Slepá střeva

Výrazně rozvinutá – pštrosi, kurovití

Chybí – papoušci, dravci, holubi, ledňáček,
dudek, datel, rorýs



  

Anatomická specifita

Kloaka

Resorpce proteinů, soli, vody

Koprodeum - trus
Urodeum – ústí močovody, pohlavní org.
Proctodeum – burza Fabricii



  

Fyziologická specifita

Čím nižší hmotnost, tím intenzivnější
metabolismus, tím vyšší příjem potravy

Kolibřík                   32% (suš) z těl.hm.
Kanár                      12%  z těl.hm.
Andulka                   11%  z těl.hm.
Holub                         8%  z těl.hm.
Žako                          6%  z těl.hm.
Orel                            5%  z těl.hm.
Pštros                         4%  z těl.hm.



  

Fyziologická specifita

Kolibřík o hmotnosti 3,8g vyžaduje denní 
příjem 4,63 Kcal. 

Člověk o hmotnosti 80 kg by musel mít 
adekvátní příjem potravy :

    - 80 kg brambor
    - 100 krajíců chleba
    -  9 kg masa
    -  28 vajec
    -  5 litrů mléka



  

Fyziologická specifita

Intenzivní metabolismus

 - rychlost trávení (kolibřík 7 minut)
 
- rychlost pasáže (nektarivorní 30 minut)
                              (frugivorní 60 minut)
                              (granivorní 100 minut)
 
 



  

Fyziologická specifita

Intenzivní metabolismus

Četnost příjmu potravy 

 - sýkorka 90% denní aktivity
 - většina papoušků ranní a večerní perioda
 - kakadu havraní celodenně
 - nestor kaka, papoušek zemní více než
   50% denní aktivity



  

Fyziologická specifita

Intenzita metabolismu

 - nutnost vytvoření tělních rezerv
                   sýkorka      24 hodin
                   poštolka     5 dnů
                   tučňák        2 měsíce
 - skladování potravy
                   sojka           3 000 žaludů
                   datlové      60 000 žaludů



  

Fyziologická specifita

Příjem vody
Nezbytné množství závisí na
                                   - tělesné hmotnosti
     2 - 4% těl.hm.    - typu potravy
                                   - teplotě prostředí
Efektivní hospodaření
       - izolační funkce peří 
       - adsorpce v kloace = minimální exkrece
       - granivorní oxidace tuku a glycidů



  

Potravní strategie

Exoti           florivorní
Podskupiny              - granivorní
                         - frugivorní
                         - nektarivorní
Možná vzájemná kombinace, často příjem
živočišné bílkoviny

                         - omnivorní



  

Potravní strategie

Potravní specializace :

Kakadu havraní – semena eukalyptů
Kakadu hnědohlavý – semena Casuarina
Papoušek červenočapkový - eukalypty
Papoušek orlí – plody 2 z 38 fíkovníků
Arara zelený - pinie
Amazoňan nádherný - araucarie
Amazoňan tukumana – rod Alnus



  

Potravní strategie

Papoušek vlnkovaný

Převážně suchá oblast, přijímána semena 39
druhů rostlin. Nezjištěn příjem zelených částí
rostlin ani hmyzu. Velikost semen v rozmezí
0.5 – 2.5 mm.



  

Potravní strategie

Rosela

Přijímání především ovoce a semen, též
zelených částí travin, keřů a stromů. Celkem
využito 87 druhů rostlin. Výrazný příjem 
hmyzu, především v době květu eukalyptů.
Živočišná složka může tvořit až 50% potravy.



  

Potravní strategie

Kakadu černý

Přijímána semena a zelené části 30 druhů
rostlin. Výrazně přijímány larvy hmyzu 
parazitujícího na rostlinách, použito pro
krmení mláďat



  

Potravní strategie

Amazoňan kubánský

Prales s vlhkým klimatem a vysokými 
průměrnými teplotami. Příjem plodů, semen 
a zelených částí 16 druhu rostlin, převážně 
palem.



  

Potravní strategie

Domácí miláčci
- komerční „ kompletní“ směs s vitamíny s  

orientací na obal, nikoli na obsah, podávání 
lidských potravin (sladké, slané, tučné)

Ptáci v chovu
- originální receptura u každého chovatele, 

variabilní nabídka ovoce a zeleniny, 
nakličování zrnin, snaha napodobit 
přirozenou proměnlivost potravních zdrojů







  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Klasická náhradní semenná potrava karenční :

Aminokyseliny – lysin, methionin

Vitamíny – A, D, E, K, B2 riboflavin, niacin, 
biotin, cholin, kys.pantotenová, B12

Makroelementy – vápník, sodík
Mikroelementy – železo, měď, zinek, mangan, 

jód, selen



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Spolupůsobící faktory 

- Individualita jedince
- Postižení zobáku, jazyka, sliznice jícnu a 

volete
- Schopnost absorpce živin střevní sliznicí
- Dysfunkce jater, pankreatu a ledvin
- Endoparazité, mykotoxiny, taniny, mýdla
- Pohlaví, stáří



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Embryo
Růst
Dospělost                variabilní požadavky

Chovná sezóna
Senioři
Stres
Nemoc



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Embryo

Potrava pro samičky bohatá na AMK, energii, 
kys. Linoleovou, vitamíny a minerály. Při 
karenční výživě ranná embryonální odůmrť. 
Krvavé prstence 3. Den (vit.A), odůmrť před 
vylíhnutím (riboflavin, biotin, kys. listová, 
B12), embryonální malformace (zinek, 
mangan).



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Růst

Po vylíhnutí 1. – 3. den rezervoárem energie 
žloutkový váček, poté dostatek AMK, 
energie, kys. Linoleové, vitamínů, minerálů. 
Kritická je doba opeřování –10% celkové 
tělní hmotnosti, 90% všech dostupných 
proteinů.



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Dospělost

Nižší požadavky než při růstu. Adekvátní 
příjem energie pro zachování tělesné teploty 
a metabolických funkcí. Proteiny dle tělesné 
hmotnosti 10% - 20% , lysin 0.8%, tuk 4% - 
10%. Dostatek vitamínů a minerálů.



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Chovná sezóna

Zvýšený příjem proteinů, především sirné AMK 
a lysin. Maximum Ca proti odvápnění kostry. 
Vyšší příjem A, B12, riboflavin, Zn. Mírně 
vyšší D3. Pro zvýšení líhnivosti vit. E, 
riboflavin, kys. Pantotenová, biotin, kys. 
Listová, pyridoxin, Zn, Fe, Cu, Mn.



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Senioři

Potrava snadno stravitelná 
méně bílkovin, P, Na. 
Dostatek minerálů a 
vitamínů, více A, E, B 12, 
thiaminu, pyridoxinu, Zn, 
kys. linoleové a lysinu 



  

Náhrada přirozených 
potravních zdrojů

Stres

Mobilizace zdrojů glukózy jako snadného 
zdroje energie. Glycidové rezervy 
spotřebovány za 24 h, poté využívány tělní 
bílkoviny a tuk. Dochází k hubnutí v 
důsledku úbytku kosterní svaloviny, která je 
zdrojem energie pro zachování životních 
funkcí. Klesá hladina vit. A, C, vápníku, 
zinku, železa, mědi, hořčíku.



  

Klinické známky 
malnutrice

Chronické infekce
Poruchy opeření
-   Narušení praporu
- Zlomená, ohnutá pera
- Změna barvy peří
- Škubání peří
- Stresové linie



  

Klinické známky 
malnutrice

Drápy a zobák
- Kontinuální přerůstání
- Neodloučené šupinky 

rohoviny, drsný vzhled
- Krváceniny v zárodečné 

vrstvě
Kůže
- odlupování šupinek
- Vyhlazení kůže na 

končetinách



  

Klinické známky 
malnutrice

Chování
- ztráta hlasu
- Záchvatovité stavy po různých podnětech
- V noci padání z bidla

Exkrety
- žlutý nebo zelený pigment v moči
- Polyurie
- Plynatý trus, pasáž celých semen



  

Klinické známky 
malnutrice

Krvácivé stavy
- časté krvácení z rostoucích per
- Krváceniny v podkoží
- Krev v trusu

Obesita
Kakadu růžový, amazoňané



  

Klinické známky 
malnutrice

Poruchy reprodukce
- retence vejce
- Embryonální úhyn, infertilita
- Abnormality skořápky
- Malý počet vajec

Dýchání
- ucpané nosní otvory, kýchání
- Cvakavé zvuky



  

Imbalance Ca : P

Fyziologický požadavek na 
poměr Ca : P je   1.5  : 1.0 
, u samiček až 3.0  :  1

V dietách složených 
převážně ze semen je 
výrazná převaha fosforu. 
U mláďat toto vede k 
rachitidě, u dospělců k 
osteomalácii



  

Sekundární nutriční 
hyperparatyreóza

Při negativní Ca bilanci dochází k hyperplazii a 
hyperfunkci příštítných tělísek. V důsledku 
toho ke zvýšené produkci kalcitoninu. 
Dochází pak ke zvýšené resorpci kostní 
tkáně a jejímu nahrazení fibrózní pojivovou 
tkání – osteodystrophia fibrosa



  

Hypokalcemická tetanie 
papoušků šedých

Etiologie ne zcela objasněna, papoušci šedí 
nejsou zřejmě schopni mobilizovat Ca z 
kostí pro udržení normální kalcemie. Výskyt 
bez demineralizace kostí, normální aktivita 
ALP. Klinicky pozorovány konvulze 
připomínající náhlým nástupem a odezněním 
epileptický záchvat. Lab. vyšetření hladiny 
Ca v krvi 2 mmol/l a méně.

Terapie: Diazepam 0.5 – 1.0 mg/kg ž.hm. i.m.
    Ca-glukonát 100 – 200 mg/kg ž.hm. i.m.



  

Struma

Typické pro papouška vlnkovaného. Při 
karenci jódu dochází ke snížení funkce 
štítné žlázy. Adenohypofýza produkuje více 
TSH, což vede k hyperplazii štítné žlázy. Její 
zvětšení vede ke stlačení trachey, syrinxu a 
tlaku na vole. Klinicky cvakavé zvuky, 
regurgitace.

Terapie: 1 kapka Lugolova roztoku do 30 ml 
vody



  

Hemosideróza

Nadměrná depozice železa především v játrech u 
tukanů, loskutáků, rajek apod.

Etiologie nejasná, genetická dispozice, živočišné 
proteiny, příjem vit. C

Klinicky dyspnoe, ascites
Terapie : dieta, cheláty, phlebotomie



  

Hypovitaminóza A

Při jednostranném podávání 
semen. Dochází k 
metaplazii epitelů. Klinicky 
změny na sliznici v dutině 
zobákové, v okolí očí, 
dyspnoe, dispozice ke dně.

Terapie: Vit. A maximálně      
5000 m.j./kg ž.hm.



  

Dna

Etiologie infekční, toxická, 
neoplastická, nutriční.

Klinicky orgánová forma bez 
specifických příznaků, kloubní 
forma na počátku bolestivost 
končetin s edémem prstů, 
posléze tvorba ložisek 
vyplněných uráty.

Prognóza nepříznivá



  Děkuji za 
pozornost


