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POKARMY I SUPLEMENTY

DLA PTAKÓW



Pokarmy marki Tropifit dla ptaków ozdobnych to kwintesencja pro-
fesjonalizmu, doświadczenia i wysokiej jakości. Dobrze zbilansowa-
ny i różnorodny pokarm stanowi podstawę zdrowia Twojego pupila.

5 powodów,
dla których warto wybrać pokarmy Tropifit:
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Użycie w mieszankach pokarmowych wysokiej jakości granulatów, 
otrzymywanych w drodze ekstruzji, która zwiększa przyswajalność 
składników pokarmowych.

Zastosowanie najwyższej jakości ziaren, pochodzących
ze sprawdzonych upraw.

Różnorodność składników.

Odpowiednio zbilansowane składniki pokarmowe.

Hermetyczne pakowanie pokarmów z zastosowaniem gazu 
obojętnego, który chroni składniki odżywcze przed utlenianiem
oraz inwazją szkodników.



Papużki faliste

Papużka falista to niewielki ptak zamieszkujący Australię, gdzie tworzy 
ogromne i hałaśliwe stada. W wyniku pracy hodowlanej uzyskano wiele 
atrakcyjnych odmian barwnych, między innymi ptaki niebieskie, żółte,
białe i popielate. Ziarna zbóż i nasiona traw to podstawowy pokarm
papużek w ich naturalnym środowisku. Dzięki nim ptaki otrzymują większość 
niezbędnych do życia składników odżywczych, mineralnych i witamin.

Pokarm BUDGIE to mieszanka wyselekcjonowanych zbóż i nasion 
traw, wzbogacona o granulaty zbożowe uzyskane metodą ekstruzji, 
dzięki której składniki odżywcze zbóż są dużo lepiej przyswajane przez ptaki. 
Różnorodność smaków zastosowanych składników sprawia papużkom
radość i zachęca je do żerowania. Pokarm BUDGIE można stosować 
również dla innych małych papug, np. nierozłączek (Agapornis spp.),
świergotek (Psephotus spp.), łąkówek (Neophema spp.),
lilianek (Neophema bourkii).

Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.

5 powodów,
dla których warto wybrać pokarmy Tropifit:

Różnorodność smaków zastosowanych składników sprawia papużkom
radość i zachęca je do żerowania. Pokarm BUDGIE można stosować  można stosować 
również dla innych małych papug, np. nierozłączek (Agapornis spp.),
świergotek (Psephotus spp.), łąkówek (Neophema spp.),
lilianek (Neophema bourkii).

Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.

Nimfy

Nimfa to średniej wielkości papuga pochodząca z Australii. Znakiem rozpoznawczym tego gatunku,
i jednocześnie cechą wspólną z kakadu, z którymi nimfy są spokrewnione, jest ruchomy czub.
Oprócz formy o dzikim umaszczeniu (kolor szary) nimfy występują też w kilku mutacjach
barwnych: lutino, albinos, szek, srebrna, białogłowa, perłowa i inne. Nimfy w środowisku
naturalnym jedzą głównie ziarna zbóż i traw. Dzięki nim otrzymują większość niezbędnych
do życia składników odżywczych, mineralnych i witamin.

COCKATIEL to mieszanka zbóż i nasion traw, wzbogacona o granulaty zbożowe
i trzy odmiany tak lubianego przez nimfy słonecznika. Pokarm COCKATIEL można 
stosować także w żywieniu innych średnich papug, np. aleksandrett (Psittacula spp.),
rozell (Platycercus spp.), rudosterek (Pyrrhura spp.), papug senegalskich (Poicephalus senegalus).

Dostępne opakowania: doypack 700 g.



Kanarki

Kanarki to niewielkie ptaki, najczęściej kojarzone z żółtym kolorem
i pięknym śpiewem. Nie każdy wie, że istnieje wiele odmian hodowlanych,
cenionych za śpiew, barwę lub kształt. Najsłynniejszymi śpiewakami są 
niepozorne kanarki harceńskie. Hodowla kanarków w kierunku uzyskania 
różnych barw przyniosła efekty w postaci ptaków białych, żółtych, zielonych,
czerwonych i mozaikowych. Znane są również kanarki kształtne, które mają 
charakterystyczne cechy wyglądu, np. czubek, ciekawe upierzenie itp.

Ziarna zbóż i nasiona traw to podstawowy pokarm wszystkich odmian 
kanarków. Energia słońca i bogactwo ziemi czystych plantacji, zamknięte
w błyszczących, zdrowych nasionach mieszanki CANARY, zapewniają 
kanarkom prawidłowy wzrost i piękne upierzenie. Urozmaicona dieta 
pobudza ptaki do śpiewu i zwiększa chęć przystępowania do lęgów.

Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.

Duże papugi

Do tej grupy ptaków należą ary – długoogonowe papugi z Ameryki Południowej
(są to największe papugi, jakie trafiają do mieszkań hobbystów) oraz amazonki –
krótkoogonowe papugi z Ameryki Południowej (w ich upierzeniu dominuje kolor zielony).
Do dużych papug zalicza się również popularne kakadu – krótkoogonowe papugi
zamieszkujące Australię i wyspy Oceanii. Ich charakterystyczną cechą jest czub na głowie,
który papuga składa i rozkłada w zależności od nastroju.

Mieszanka PARROT to połączenie nasion i suszonych owoców ze smacznymi i pożywnymi
granulatami, uzyskanymi w procesie ekstruzji. W skład granulatów wchodzą: zboża, porzeczki, 
jabłka, orzechy i rośliny zielone. Zawarte w nich składniki odżywcze, dzięki zastosowanej
technologii ekstruzji, są doskonale przyswajane przez ptaki. Zielony, czarny i biały pieprz,
a także chilli i orzechy arachidowe w skorupkach, wraz z bogactwem smaków
pozostałych składników, zachęcają ptaki do żerowania, a różnorodność dostarczanych
substancji odżywczych dba o ich doskonałą kondycję i piękne upierzenie.

Dostępne opakowania: doypack 500 g.

kanarkom prawidłowy wzrost i piękne upierzenie. Urozmaicona dieta kanarkom prawidłowy wzrost i piękne upierzenie. Urozmaicona dieta 
pobudza ptaki do śpiewu i zwiększa chęć przystępowania do lęgów.

Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.



Kanarki

Kanarki to niewielkie ptaki, najczęściej kojarzone z żółtym kolorem
i pięknym śpiewem. Nie każdy wie, że istnieje wiele odmian hodowlanych,
cenionych za śpiew, barwę lub kształt. Najsłynniejszymi śpiewakami są 
niepozorne kanarki harceńskie. Hodowla kanarków w kierunku uzyskania 
różnych barw przyniosła efekty w postaci ptaków białych, żółtych, zielonych,
czerwonych i mozaikowych. Znane są również kanarki kształtne, które mają 
charakterystyczne cechy wyglądu, np. czubek, ciekawe upierzenie itp.

Ziarna zbóż i nasiona traw to podstawowy pokarm wszystkich odmian 
kanarków. Energia słońca i bogactwo ziemi czystych plantacji, zamknięte
w błyszczących, zdrowych nasionach mieszanki CANARY, zapewniają 
kanarkom prawidłowy wzrost i piękne upierzenie. Urozmaicona dieta 
pobudza ptaki do śpiewu i zwiększa chęć przystępowania do lęgów.

Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.

Astryldy i inne drobne ziarnojady

Astryldy to niewielkie, kolorowe ptaki. Należą do ptaków 
śpiewających, jednak ich trel jest cichy i mało melodyjny. 
Śpiewają głównie samce. W naturze ptaki te występują
w Afryce, w południowej Azji, Australii i na Nowej Gwinei.
Żywią się głównie ziarnem w różnych fazach dojrzałości. 
Wskazany jest dodatek pokarmów zwierzęcych, np. larwy 
mącznika, jaja mrówek, młode świerszcze. Ciekawą grupę 
ziarnojadów stanowią gołąbki, np. gołąbek przylądkowy 
(Oena capensis), diamentowy (Geopelia cuneata) i inne.
W hodowli nie stwarzają większych trudności.

EXOTEN  to bogata mieszanka ziaren zbóż i nasion 
traw, uzupełniona granulatami zbożowymi uzyskanymi 
metodą ekstruzji, dzięki której składniki zbóż są dużo lepiej 
przyswajane przez ptaki. Pokarm został stworzony z myślą
o niewielkich ziarnojadach, np. zeberkach (Taeniopygia 
guttata), mewkach (Lonchura striata domestica), ryżowcach 
siwych (Lonchura oryzivora), wróblach cytrynowych
(Passer luteus), srebrnodziobkach (Euodice spp.), mniszkach 
trójbarwnych (Lonchura malacca) itp. Regularne karmienie 
mieszanką EXOTEN wpływa pozytywnie na kondycję 
ptaków, ich upierzenie i chęć przystępowania do lęgów.
Dostępne opakowania: doypack 250 g, doypack 700 g.



Głównym składnikiem diety większości gatunków ptaków ozdob-
nych trzymanych w domach są nasiona. Jednak nawet najbardziej 
zróżnicowane pod względem składu pokarmy nie są w stanie do-
starczyć wszystkich niezbędnych witamin, mikroelementów i ami-
nokwasów, zwłaszcza w okresach większego zapotrzebowania na 
te substancje, takich jak dorastanie, pierzenie i lęgi. Niedobory wita-
min, mikroelementów i aminokwasów mogą spowodować pogor-
szenie kondycji ptaków, zahamowanie wzrostu, spadek odporności 
i powstanie problemów z rozrodem.

Płynne preparaty NEKTAR-VIT i MELLO-VIT w prosty sposób 
pozwalają na uzupełnianie diety ptaków. 

NEKTAR-VIT to wysokoenergetyczny do-
datek do pokarmu dla ptaków w postaci nek-
taru, który zawiera witaminy z grupy B, wita-
miny C, E, K, PP, kwas d-pantotenowy, biotynę 
oraz aminokwasy. Zapobiega awitaminozom, 
wspomaga ptaki w okresie pierzenia, korzyst-
nie wpływa na wzrost i rozmnażanie. Zaleca
się jego stosowanie również w okresie leczenia 
i silnego stresu spowodowanego np. zmianą 
klatki, transportem, aklimatyzacją. Dostępny 
jest NEKTAR-VIT dla kanarków, kanarków 
czerwonych, ptaków egzotycznych, papużek 
falistych, nimf i papug.



MELLO-VIT to mikroelementowy dodatek do pokarmu dla ptaków. Zawiera ma-
gnez, wapń, żelazo, miedź, mangan, cynk, jod, kobalt i selen. Wpływa korzystnie na kon-
dycję ptaków, wzrost i lęgi, a także zwiększa odporność na choroby. Przeznaczony jest 
do uzupełniania dziennej dawki pokarmu mikro- i makroelementami. Jednak szczegól-
nie zaleca się jego stosowanie w okresie okołolęgowym i podczas odchowu młodych.
Dostępny jest MELLO-VIT dla kanarków, kanarków czerwonych, ptaków egzotycz-
nych, papużek falistych, nimf i papug.



Adres Twojego sklepu:

TROPICAL Tadeusz Ogrodnik

ul. Opolska 25, PL 41-507 Chorzów

 www.facebook.com/Tropifit.Poland

www.tropifit.pl

Polecamy także inne produkty marki Tropifit – 
pokarmy dla gryzoni i małych ssaków!
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