Aloe vera - kouzelný lék pro papoušky ci
"pouzeLL potravnf doplnek?
Poslední dobou se casto objevuje téma
"ALOE VERA". Je tento prírodní produkt
skutecne kouzelným lékem nové generace nebo "pouze" potravním doplnkem
urceným k bežné výžive lidí ci treba
papoušku?
Podíváme-li se do historie této tropické
rostliny, zjistíme, že ji používaly pro její
silné lécivé úcinky k lécení a regeneraci'
již staroveké civilizace. První písemný
záznam o terapeutickém
užívání aloe byl
objeven na hlinených destickách pocházejících z ríše Sumeru ze 4. tisíciletí pred
n. I. V té dobe mela medicína i kosmetika
jiný charakter než dnes a spoléhala se
do znacné míry na prírodu. V nekterých
ohledech to možná bylo i lépe. Již zmínená rostlina tyto kouzelné lécivé a regene-

racní úcinky mela a má, nebot obsahuje
množství blahodárných látek tolik potrebných pro život a zdraví. Nebudu vypisovat
všechny složky, jen napr. široká škála
vitamínu a minerálu, sacharidy, enzymy,
aminokyseliny
apod. Aloe pusobí jako
vynikající prírodní
vnitrní cistic a má
silné antidepresivní úcinky. Je protizánetlivá, zvyšuje bunecné množení, zvlhcuje
kuži, likviduje viry a bakterie, plísne a
infekce vyvolané kvasinkami, pusobí jako
prírodní cistic, rozbíjí a stravuje mrtvou
tkán, má zklidnující úcinky ...
Pokud je živocich (v našem prípade papoušek) ve výborné kondici, zdrave
krmen, je jen malá pravdepodobnost,
že
onemocní. A ted se dostáváme k základní
otázce: Co když byl nevhodne krmen, je
oslabený, chytil nejakou virovou ci bakteriální chorobu - co na to "zázracná" ALOE
VERA?
Zkusme si to na modelu nemocného
cloveka. Jíme dlouho nezdrave, žijeme
nezdrave a ješte chytneme
treba "jen"
chripku.
Pokud si místo hamburgeru,
chipsu, kafe s rumem a cigaret naordinujeme
regeneracní
stravu - ovoce,
zeleninu, cereální složky, bylinkové caje
ci caj s medem a citronem, pri troše štestí
se z této choroby po nejaké dobe "vylécíme" zdravou stravoy jakž takž sami i bez
paralenu. Pokud však onemocníme
vážnejší chorobou, pak potrebujeme lékare,
vyšetrení, .pilulky, tudíž cílenou lécbou.
A jestli k tomu zmeníme naše nezdravé
návyky a vymeníme je za vitamíny a spol.,
jiste bude lécba úcinnejší
a rychlejší.
Avšak pokud se dále budeme držet našich
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špatných stravovacích návyku, pak i lécba
bude delší (anebo nejdelší a konecná).
A stejne je to i s aloe. Tato rostlina
obsahuje harmonicky usporádaný komplex
látek nutne potrebných pro organismus.
Proto pri delším užívání dostává oslabeného
papouška do takové kondice, že se dokáže
prípadným neduhum zdárne bránit. A když
onemocní,
je vynikajícím
podpurným
pomocníkem pri lécbe. Avšak jako chovatelé težko odhadneme skutecnou závažnost
prípadného onemocnení. Krištálovou kouli
nemáme. Proto doporucuji propojení profesionální medicínské lécby s užitím této
úžasné rostliny. Tento systém používám již
delší dobu a mám pouze dobré zkušenosti.
Pro doplnení chci uvést nekolik príkladu
lécby s podporou aloe vera.

Kakadu biLý - JOSEFÍNA
Tato samicka kakadu bílého žila pet let
izolovane jako PET mazlícek. Majitelka
neznalá nutricních potreb papoušku krmila
Josefínku podle toho, na co mela chut. A tak
se místo ovoce a príslušné smesi zrnin pro
kakaduy dostávala do nebohého trávicího
systému papouška slunecnice, lidské jídlo,
oplatky s cokoládou, bramburky, uzeniny a
další nezdravé lahudky a jiné nesmysly. S prispením neustálé prepéce a "výchovy" Josefínky došlo k totální devastaci papouška. Tohoto
ptáka jsem prevzala kompletne oškubaného,
s velkou vykousanou ránou pod pravým krídlem a naprosto neurotického.
Co nejrychleji jsem upravovala jídelnícek
a ucila Josefínu konzumovat nové veci -

a vynucovat nekolikrát za den nové krmení.
I když mu panicka dávala drahé smesi zrnin
urcené pro žaky, doplnila všemožným tropickým ovocen, které se dalo sehnat, Lordík
vyzobal slunecnice, vyházel ovoce, zbodnul
piškoty a následne si vynutil nové krmení.
A tak v dusledku toho byl živen jen slunecnicemi a piškoty. Jak roky plynuly; jeho játra
byla dlouhodobe zatížená a pomalu prestávala fungovat tak, jak by mela, a žako se zacal
cítit nedobre. Samozrejme to rešil po svém
- odreagoval se vlastním perím, zacal se škubat. Jeho stav se postupne zhoršoval, stejne
tak jeho nálada. Prestal si hrát, ve svých osmi
letech se zacal chovat jako unavený starý
papoušek. A to má teoreticky pred sebou
mnoho desítek let aktivního života!

ovoce, zeleninu, granule a príslušnou smes
zrnin urcenou pro kakaduy. Od prvního

Zako Lord prišel do naší péce v dost

dne jsem jí podávala i prípravek Aloe Berry
Nectar. Nejlepším transportérem pro podávání tohoto gelu je piškot. Ale Josefína ho
nepovažovala za jedlý a do tatranek jsem jí ho
odmítla dávat. Protože byla zvyklá jíst jogurt
lžickou, využila jsem tohoto návyku a pripravila jí podobnou kašicku, a to z instantní
ovocné kaše pro lorie, kterou jsem ale místo
vodou redila prímo aloe. Do této "kašicky"
jsem mohla následne pridávat i léky. Ono
totiž nestacilo jen zmenit jídelnícek a pridávat aloe. Udelali jsme na veterinární klinice
kompletní vyšetrení krve (krevní obraz, biochemii) a biopsii kuže. Zjistilo se, že krome
trávicího systému zatíženého nevhodným
krmením má papoušek i chronický zánet
kuže. Toto bylo následne odléceno antibiotiky (Convenia) a pridávali jsme do naší
kašicky s aloe také pilulky plné chybejících
vitamínu rady B. Antibiotiková lécba trvala
pet týdnu. Vzhledem k velmi silné vitalite a
skvelé spolupráce papouška se Josefína zacala
spontánne zaperovat. Rána pod krídlem se
kompletne odlécila a zbyla jen malá jizva. Po
dobu strupu mela Josefína speciální krunýr,
aby se nepoškozovala. Po skoncení lécby jsme
i nadále pridávali Aloe Berry Nectar, protože
zvlácnuje kuži, tudíž nesvedí, a vylepšuje
kvalitu nového operení. V tuto dobu byla
Josefína už bez krunýre. Po nejako dobu byla
ALOE VERA soucástí lécby, v tuto chvíli je
potravním doplnkem.

smutném stavu a úplne oškubaný. Musel mu
být nasazen krunýr, aby neškubal aspon to
perí, které se ješte snažilo vyrust. Byl proveden kompletní rozbor jeho krve. Potvrdilo
se, že trávicí systém - a hlavne játra - jsou
na tom hodne špatne. Bohužel toto není
nemoc, která by se odlécila intibiotiky. Toto
je poškození orgánu. Tady už nelze nasadit
"prášky". Samozrejme došlo k postupné a
rychlé zmene jídelnícku. To byl velký kámen
úrazu, protože rozmazlený žako s konzervativní povahou jen težko prijme nový druh
krmení. Byly odstraneny slunecnice a piškoty. postal jen naklícené 'zrní - do naklicovací
smesi Deli Nature c. 33 zamíchané naklícené
slunecnice, protože to bylo jediné, co byl
ochoten vzít do zobáku. K tomu bylo vmícháno nadrobno nakrájené ovoce, což peclive vyhazoval na zem. Toto mokré krmení
muselo být nekolikrát denne vymenováno,
protože se rychle kazí a pri takto porušeném
trávení jsme si nemohli dovolit už žádná
rizika. Miska se všemi ruznými barevnými
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granulemi zustávala témer netknutá. Jediným
lécebným prostredkem se zde stala aloe vera
predevším pro velké množství aminokyselin
a tekutý prípravek výtažku z ostropestrece.
Samozrejme, že žako odmítal tuto medicínu
prijímat; ;bylo tedy treba mu ji každodenne
nakapávat do zobáku pri jeho velmi silném
bojovém odporu. Takto bylo nutné pokracovat do té doby, než byl ochoten prijímat
aloe v husté kaši, opet vyrobené z instantní
krmné kaše pro lorie. Po rv.nohých bitvách
se zdarilo žaka zaperit - a to i bez krunýre.
Zako Lord se neškube, jen je potreba ho
naucit nový dietní systém, který už bude mít
do konce života. A hlavne naucit panicku, aby
ona urcovala krmnou dávku dle doporucení,
nikoliv jen jak si "jeho lordstvo" žako vynutí.

Na záver mi dovoLte shrnutí:
Aloe vera je asi nejsilnejší bylinný dar prírody, který dokáže papoušky dostat do takové
kondice a vytvorí natolik silnou imunitu, že
jen málokdy onemocní. Pokud však už je
papoušek vážne nemocný, pri odborné medicínské lécbe aloe vera nesmírne podporuje a
urychluje lécbu a dostává léceného papouška
zpet do kondice.
Pro papoušky používám konkrétne prípravek Aloe Berry Nectar, protože je navíc
obohacen o sladkou jablecnou štávu s prídavkem vítamínu C a bruSinky, které velmi
odlehcují zatížený trávicí systém papoušku.
Jako prevenci pridávám gel do ovocného
koktejlu i pro ostatní menší papoušky ve voliérách. Prípadné dotazy vám ráda zodpovím
na e-mailu. Aloe Berry Nectar je k dispozici
na internetovém obchodu na www.kpep.cz.
Magdalena Žohová - Jt70véu Prahy
magdalenazavo@seznam.cz
Poto: autor
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• Výroba na zakázku· Prodej typizovaných kleci· Prodej materiálu - pletivo, al. profil,
plastové spojky, nerez krmítka, otocné krmítka, nýty

Žako LORD
Samecek žaka, nyní osmiletý, chován
v prepéci obetavé panicky, rozmazlován, proste pravé "jeho lordstvo". Panicka se mu
opravdu venovala peclive celé roky velmi
intenzívne. Zakové jsou velmi chytrí papoušci, takže brzy si panicku omotal kolem prstu
a vše šlo podle nej. Nevadilo tolik rozmazlování, horší to bylo s potravou. Zacal si vybírat
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