
KATALOG DLA MISTRZÓW HODOWCÓW



SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Koledzy Hodowcy,

mam przyjemność przedstawić Wam dzisiaj nasz 
nowy katalog produktów, który obejmuje nasze 
karmy hodowlane, nasze preparaty witaminowe 
i nasze produkty higieniczne, które stworzyliśmy 
z najlepszymi hodowcami ptaków na świecie w 
ciągu ostatnich 50 lat!

W szczególności chcę zwrócić uwagę na to, że 
nasze rodzaje karmy hodowlanej są produkowa-
ne z ciasteczkiem jajecznym, które jest pieczone 
z dużą ilością świeżych jaj, a zatem do karmy 

hodowlanej przedostaje się dużo cennego białka. Ponadto smaczny miód, dzięki 
swojemu działaniu antyoksydacyjnemu, chroni przed psuciem się i rozwojem pleśni. 

W naszej produkcji nie dodajemy olei i tłuszczy do nawilżania karm jajecznych, by 
zapewnić, że karma jajeczna nie ulegnie zjełczeniu. Dzięki zastosowaniu naszego 
produktu Quiko Rusk jest możliwe utrzymanie świeżości i wilgotności karmy jajecz-
nej przez cały dzień.

Przy wyszukanych witaminach, minerałach i aminokwasach Quiko w naszym katalo-
gu należy zawsze upewnić się, że są one podawane o właściwej porze i w zalecanej 
dawce – nie należy stosować metody „Dużo pomaga dużo”.

Na koniec kilka uwag na temat naszych produktów higienicznych. Podstawowym 
warunkiem pomyślnej hodowli jest prawidłowa i kompleksowa higiena oraz także 
natychmiastowe i skuteczne usuwanie szkodników przenoszących choroby. Nasze 
produkty ARDAP są specjalnie dostosowane do potrzeb hodowli ptaków i w bez-
pieczny sposób uwalniają ptaki i ich otoczenie od wszelkiego rodzaju szkodników. 
Środek dezynfekujący Bactazol dezynfekuje zarówno klatki, jak i także urządzenia, 
by wykluczyć biegunki oraz inne zakażenia wywołane bakteriami takimi jak bakterie 
E.coli. Ostatecznie tylko dobra higiena prowadzi do pożądanego rezultatu hodow-
lanego.

Życzę Wam wielu sukcesów w nowym roku hodowlanym i podczas stosowania 
naszych produktów. W razie jakichkolwiek pytań zespół Quiko chętnie Wam pomoże!

Erich Peters
CEO Ardap Care GmbH
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JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH

dla zdrowego wzrostu,
siły i dobrego samopoczucia

Tylko najlepsze składniki
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CO SKRY WA SIĘ  W ŚRODKU I  DLACZEGO

MIÓD – NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWY SKŁADNIK

Miód jest niezwykle cennym źródłem energii. 
Udowodniono, że różne wysokiej jakości składniki 
są korzystne dla zdrowia i zapewniają wyraźne 
korzyści pod względem żywieniowym i fizjolo-
gicznym. Miód jest ponadto bogaty w antyoksy-
danty, dzięki czemu karma pozostaje świeża.

Miód pobudza do jedzenia i ma doskonały smak, 
nie tylko dla ptaków.

Herbatnik jajeczny Quiko® jest pieczony z wielu 
świeżych, wysokiej jakości jajek. Żółtko jajka jest 
jednym z najważniejszych źródeł białka w hodowli 
ptaków. Regularne podawanie jajek w karmie dla 
ptaków zwiększa instynkt lęgowy. 

Białka z żółtek jajek to wysoko strawne białko 
zwierzęce, które jest optymalnie przyswajalne dla 
organizmu ptaków. 

WIĘCEJ NIŻ ŻÓŁTKO JAJKO
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Klasyk wśród karm jajecznych,
dla wszystkich gatunków ptaków

Quiko Classic

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH



9Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de

Niezliczone tytuły Mistrza Świata i Mistrza Niemiec 
są najlepszym dowodem na doskonałą jakość tej 
karmy jajecznej. Quiko® Classic można stosować 
przez cały rok. 

Specjalnie pieczone ciastko o wysokiej zawartości 
jajek jest najlepszym źródłem białka dla młodych 
ptaków. Połączenie ciastka jajecznego, miodu i wita-
min w produkcie Quiko® Classic gwarantuje dosko-
nałe wyniki hodowlane i wystawiennicze, zarówno 
w okresie chowu i pierzenia, jak i w okresie wystawo-
wym jako karma kondycyjna. 

Produkt Quiko® Classic jest dostępny w czterech po-
jemnościach, przy czym wiadro 5 kg jest wypełnione 
pięcioma 1-kilogramowymi woreczkami, co gwaran-
tuje zawsze świeżą karmę. 

Zalecenie dotyczące karmienia: W okresie chowu 
należy stosować Quiko® Classic z niewielką ilością 
wody. W okresie wystawowym i pierzenia stosować 
Quiko® Classic dwa razy w tygodniu. 

Quiko® Classic 
Sprawdzona karma treściwa i hodowlana dla wszystkich gatunków ptaków

Quiko® Classic Eifutter  5 kg

Art. 100 030
VE 1

Quiko® Classic Eifutter  1 kg

Art. 100 025
VE 6

Quiko® Classic Eifutter  125 g

Art. 100 020
VE 10

Quiko® Classic Eifutter  500 g

Art. 100 023
VE 6

WSKAZÓWKA!  
Aby karma utrzymała 

wilgoć przez cały dzień 
oraz aby nawet najmniejsze 

części nadawały się jeszcze do 
jedzenia, zalecamy dodanie 

zwilżonego produktu 
Quiko® Rusk!

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH
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Dzięki zbilansowanej proporcji składników Quiko® 
Special R jest idealną karmą hodowlaną dla wszystkich 
ptaków o czerwonym upierzeniu. Zawiera kantaksan-
tynę / carophyll dla czerwonego ubarwienia.

Karmienie: W okresie chowu należy stosować Quiko® 
Special R z niewielką ilością wody. W okresie wysta-
wowym i pierzenia stosować Quiko® Special R dwa 
razy w tygodniu.

Produkt Quiko® Special został pod względem składu 
opracowany specjalnie dla kanarków, a zwłaszcza dla 
kanarków fryzowanych. Dzięki zbilansowanej proporcji 
składników Quiko® Special jest idealną karmą hodow-
laną dla wszystkich kanarków.

Zalecenie: W okresie chowu należy stosować 
Quiko® Special z niewielką ilością wody. W 
okresie wystawowym i pierzenia stosować 
Quiko® Special dwa razy w tygodniu. 

Quiko® Special R 
Karma jajeczna dla wszystkich ptaków o czerwonym upierzeniu

Quiko® Special 
Karma jajeczna dla wszystkich kanarków

Quiko® Special R  1 kg

Art. 100 140
VE 6

Quiko® Special R  5 kg

Art. 100 145
VE 1

Quiko® Special  1 kg

Art. 100 080
VE 6

Quiko® Special  5 kg

Art. 100 085
VE 1

Quiko® Special R  500 g

Art. 100 143
VE 6

WSKAZÓWKA!  
Aby karma utrzymała 

wilgoć przez cały dzień 
oraz aby nawet najmniejsze 

części nadawały się jeszcze do 
jedzenia, zalecamy dodanie 

zwilżonego produktu 
Quiko® Rusk!

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH
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Quiko® Bianco to wysokiej jakości karma hodow-
lana dla białych i jasnych kanarków, np. kanarków 
mozaikowych. Karma zawiera wszystkie składniki 
potrzebne młodym i dorosłym ptakom podczas 
hodowli, wzrostu i pierzenia.

Zalecenie dotyczące karmienia: W okresie 
chowu należy stosować Quiko® Bianco z nie-
wielką ilością wody. W okresie wystawowym 
i pierzenia stosować Quiko® Bianco dwa 
razy w tygodniu. 

Quiko® Bianco 
Dla kanarków białych i rozjaśnionych kanarków mozaikowych

BEZ BARWNIKÓW!

Quiko® Bianco  5 kg

Art. 100 155
VE 1

WSKAZÓWKA!  
Aby karma utrzymała 

wilgoć przez cały dzień 
oraz aby nawet najmniejsze 

części nadawały się jeszcze do 
jedzenia, zalecamy dodanie 

zwilżonego produktu 
Quiko® Rusk!

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH
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Quiko® Rusk to specjalna karma uzupełniają-
ca dla ptaków ozdobnych. Quiko® Rusk zawiera 
specjalnie pieczoną pszenicę, która dzięki swojej 
chłonności zachowuje niesamowitą świeżość kar-
my hodowlanej. Dzięki temu Quiko® Rusk oferuje 
optymalizację wilgotności zmieszanej z nią karmy 
jajecznej, tak by nie doszło do jej zjełczenia lub 
spleśnienia. Jednocześnie poprawia strukturę kar-
my jajecznej w taki sposób, że ptaki mogą całko-
wicie zjeść oferowaną im karmę. 

Quiko® Rusk zapewnia zrównoważoną dietę i sty-
muluje apetyt ptaków. Produkt Quiko® Rusk jest 
idealny do równomiernego wymieszania w razie 
potrzeby takich dodatków jak witaminy, lekar-
stwa, barwniki itp. z karmą hodowlaną.

Quiko® Rusk 

DLACZEGO DODATKI DO KARMY? 

Jeśli oferuje się ptakom szerszy wybór dodatków do karmy, ich zachowanie żywieniowe 
ulega znacznej poprawie. Młode ptaki są częściej karmione, a ich apetyt wyraźnie wzrasta. 
Dlatego zalecamy regularną zmianę dodatków do karmy, takich jak Quiko® Rusk, gotowane 
jajka, świeże owoce i warzywa lub karma kiełkowa. 

Quiko® Rusk  1 kg

Art. 280 601
VE 6 4 019181 280619

Quiko® Rusk  5 kg

Art. 280 605
VE 1

Quiko® Rusk  25 kg

Art. 280 625
VE 1

QUIKO® RUSK – DODATEK DO KARMY DLA MISTRZOWSKICH HODOWCÓW
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ŁAT WE PRZYGOTOWANIE

1 Dodaj 1 porcję Quiko® Rusk  oraz 1 porcję 
 wody do odpowiedniego pojemnika.

2  Pozostaw Quiko® Rusk na ok. 5 minut 
 do napęcznienia, aż woda zostanie 
 całkowicie wchłonięta.

3  Dodaj zwilżony produkt Quiko® Rusk 
 do karmy hodowlanej: 
 4 porcje karmy hodowlanej 
 na 1 porcję Quiko® Rusk i wymieszaj  
 masę jednolicie.

Podawaj mieszankę z tradycyjnym pokarmem. 
Większe ilości można bez problemu zamrażać 
porcjami i w razie potrzeby ponownie odmra-
żać. Należy pamiętać, że Quiko® Rusk nigdy 
nie wolno podawać na sucho!

Dla odmiany 
uzupełnij 
codzienną 

karmę o owoce, 
warzywa i 
nasiona!

Quiko® Rusk 
doskonale 

nadaje się do 
podania z lekami 

w razie chorób lub 
zwiększonego 

niedoboru. 
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QUIKO® -  NA JLEPSZE DO K ARMIENIA RĘCZNEGO

najlepsze od najlepszych
dla entuzjastycznych hodowców
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QUIKO® -  NA JLEPSZE DO K ARMIENIA RĘCZNEGO

Quiko® Hand-Formula  
Ręczne karmienie papug i papużek

Hand Formula to pożywna, kompleksowa karma do 
ręcznego karmienia młodych ptaków. Mieszanka 
jest produkowana w specjalnym procesie, pod-
czas którego powstaje natychmiast rozpuszczal-
ny produkt o odpowiednim, tak istotnym pozio-
mie bakterii. Wysoka wartość odżywcza produktu 
Hand Formula sprzyja wzrostowi młodych pta-
ków. Szybko mogą jeść „żywy” pokarm i rozwija-
ją lepsze, bardziej kolorowe upierzenie niż ptaki 
karmione domowymi mieszankami. Ze względu 
na wysoką wartość odżywczą zmniejsza się ilość 
potrzebnych karmień i przy prawidłowym sto-
sowaniu mieszanki uzyskuje się regularne ruchy 
głową. Hand Formula może być również stosowa-
na w przypadku osieroconych, żyjących na wolno-
ści ptaków śpiewających.

Zalecenie dotyczące karmienia: Przygotować z cie-
płą wodą wodociągową. Jeśli woda wodociągowa 
zawiera bakterie, należy użyć wody mineralnej lub 
przegotowanej.

Quiko®Karma do karmienia ręcznego 
Karma do karmienia ręcznego kanarków

Karma uzupełniająca dla wszystkich gatunków 
ptaków ozdobnych. Pomyślnie przetestowany 
i stosowany preparat do karmienia ręcznego i 
dokarmiania kanarków. Produkt jest dostarczany 
wraz ze strzykawką do karmy i łyżką pomiarową.

Zalecenie dotyczące karmienia: Wymieszać w sto-
sunku 1:3 z letnią wodą na papkę. Najlepiej poda-
wać na ciepło (25–30˚C) i za pomocą dołączonej 
strzykawki do karmy.

Quiko® Hand-Formula  625 g

Art. 200 122
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 1 2 9

Quiko® Hand-Formula  3 kg

Art. 200 132
VE 1 4 019181 201324

Quiko® Hand Rearing Food  350 g

Art. 200 118
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 1 1 8 8

Quiko® Hand Rearing Food  750 g

Art. 200 120
VE 12
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Lori oraz  Nectar
Podstawowa karma dla szczególnie 

wymagających smakoszy

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH



17Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de

Quiko® Lori - podstawowa karma 
dla lor, papug, papużek nierozłączek 
oraz dużych papużek

Quiko® Lori gwarantuje poprzez zawartość wszyst-
kich ważnych składników odżywczych optymalną 
dawkę wszystkich substancji odżywczych i aktyw-
nych potrzebną do wysokiej jakości odżywiania. 
Zawarte witaminy, mikroelementy i minerały 
zapewniają kompleksowe odżywianie przez cały 
okres wzrostu, pierzenia i wylęgu. Preparat jest 
bardzo łatwy do przygotowania dzięki rozpuszczal-
ności mieszanki karmy w wodzie.

Quiko® Nectar - karma podstawowa 
dla wszystkich kolibrów i ptaków 
nektarowych

Quiko® Nectar to zbilansowana, bardzo dobrze 
przyswajalna mieszanka karmy w formie proszku i 
dlatego gwarantuje łatwe przygotowanie. Quiko® 
Nectar jest optymalnie dostosowany do potrzeb 
kolibrów i ptaków nektarowych. Zawarte witaminy, 
mikroelementy i minerały zapewniają komplekso-
we odżywianie przez cały okres wzrostu, pierzenia 
i wylęgu.

Quiko® Lori 3 kg

Art. 100 403
VE 1 4 019181 100436

Quiko® Lori 6 kg

Art. 100 406
VE 1 4 019181 100467

Quiko® Lori 750 g

Art. 100 400
VE 12

Quiko® Nectar 800 g

Art. 100 450
VE 12 4 019181 100450

Quiko® Nectar 3 kg

Art. 100 460
VE 1 4 019181 104601

JAKOŚCIOWA KARMA JAJECZNA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH
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SPECJALNA K ARMA QUIKO® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH

Ptaki hodowlane doceniają wysokiej 
jakości miękkość w pożywieniu

Quiko Bob
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MIĘKK A K ARMA DLA PTAKÓW NAZIEMNYCH

Quiko® Bob - kompletna karma 
dla przepiórek, bażantów, różnych 
gatunków kurczaków i ptaków 
naziemnych

Quiko® Bob to doskonała miękka karma m.in. dla 
bażantów i przepiórek. Dzięki starannie dobranym 
składnikom Quiko® Bob jest spożywana z wielką 
przyjemnością.

Quiko® Bob można serwować codziennie jako karmę 
podstawową oraz jako karmę hodowlaną. 
Skład: herbatnik jajeczny, suchar, nasiona, krewetki, 
roślinne produkty uboczne, miód, owoce i owady.

Quiko® Bob  1 kg

Art. 100 220
VE 6

Quiko® Bob  5 kg

Art. 100 225
VE 1
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QUIKO® BT DLA GOŁĘBI  POCZTOWYCH

Dodatek przed lotem i karma odżywcza, 

która utrzymuje gołębie w wysokiej formie

Quiko Bt



21Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de

Skuteczna formuła dla szybkich 
lotów i krótszych konkursów 

•  Gwarantowany wysoki poziom 
 zapłodnienia

•  W przypadku regularnego 
 podawania gołębiom hodowlanym 
 ma decydujące znaczenie dla jakości 
 potomstwa

•  Zapobiega spadkowi wydajności

• Skraca fazę regeneracji po ciężkich 
 lotach, zapewnia kondycję i 
 najwyższą formę

•  Wzmacnia w wysokim stopniu układ 
 odpornościowy

•  Zapewnia optymalne upierzenie w 
 okresie pierzenia

QUIKO® BT DLA GOŁĘBI  POCZTOWYCH

Quiko® Bt - karma podróżna i odżywcza dla gołębi pocztowych

Quiko® Bt  5kg

Art. 100 035
VE 1



Quiko Premium

QUIKO® PREMIUM -  MIESZANKI  NASION I  Z IAREN

Miezanki nasion 
i ziaren
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Quiko® Premium Line - dla kanarków i ptaków leśnych

QUIKO® PREMIUM -  MIESZANKI  NASION I  Z IAREN

Quiko® Standardowa mieszanka dla kanarków  20 kg

Art. 7100
PU 1

Quiko® dla kanarków COM  20 kg

Art. 7600
PU 1

Quiko® Mieszanka dla ptaków leśnych, bez rzepy  20 kg

Art. 8820
PU 1

Quiko® Specjalna mieszanka dla kanarków  20 kg

Art. 7200
PU 1

Mieszanka Quiko® dla kanarków bez rzepy  20 kg

Art. 7400
PU 1

Quiko® Standardowa mieszanka dla kanarków 
Podstawowa mieszanka dla wszystkich kanarków, 
która może być podawana przez cały rok. Nadaje się 
dla kolorowych kanarków, a także ptaków postu-
ralnych. 
Skład: ziaren mozgi kanaryjskiej, rzepy czerwonej, 
rzepy ciemnej, ziaren owsa, ziaren nigru, siemienia 
lnianego, konopi, gryki.

Quiko® dla kanarków COM
Mieszanka międzynarodowej klasy, ze względu 
na wysoką zawartość ziaren mozgi kanaryjskiej i 
ziaren nigru, bez konopi.
Z ziarnami mozgi kanaryjskiej, ziarnami nigru, 
czerwoną rzepą, ziarnami owsa, brązową pachnot-
ką Perilla i siemieniem lnianym.

Quiko® Specjalna mieszanka dla kanarków
Mieszanka karmy dla kanarków klasy ekstra, nie-
zbędna dla dobrej hodowli.
Skład: ziaren mozgi kanaryjskiej, ziaren nigru, 
rzepy ciemnej, rzepy czerwonej, ziaren owsa, sie-
mienia lnianego, konopi, pachnotki Perilla, brązo-
wej, maku.

Quiko® Mieszanka dla ptaków leśnych, bez rzepy 
Mieszanka „Ptaki leśne, bez rzepy” to zrównoważona 
mieszanka klasy premium dla wszystkich ptaków leśnych. 
Jest to karma podstawowa, która charakteryzuje się 20% 
zawartością ziaren nigru. Skład: ziaren mozgi kanaryjskiej, 
ziaren nigru, ziaren owsa, siemienia lnianego, konopi, ziaren 
traw, gryki, kardi, prosa żółtego, prosa srebrnego, prosa 
japońskiego, maku, nasion szpinaku.

Mieszanka Quiko® dla kanarków bez rzepy
Kompletna karma dla kanarków, bez rzepy.
Skład: ziarna mozgi kanaryjskiej, ziarna nigru, ziar-
na siemienia lnianego, ziarna owsa, konopie. 

23Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de



Quiko® Premium Line - dla ptaków tropikalnych i dużych papużek

Quiko® Mieszanka standardowa dla papużek falistych 20 kg

Art. 7800
PU 1

Quiko® Karma dla dużych papużek, z ziarnami słonecznika 20 kg

Art. 9007
PU 1

Quiko® Karma dla dużych papużek, bez ziaren słonecznika  20 kg

Art. 9100
PU 1

Mieszanka Champion Quiko® dla papużek falistych   20 kg

Art. 8200
PU 1

Quiko® Mieszanka egzotyczna  20 kg

Art. 8400
PU 1

Quiko® Mieszanka standardowa 
dla papużek falistych 
Standardowa mieszanka dla wszystkich papug 
i mniejszych gatunków papug. Wysokiej jakości 
karma w promocyjnej cenie. 
Skład: żółtego prosa, srebrnego prosa, ziaren mozgi 
kanaryjskiej, ziaren owsa

Quiko® Karma dla dużych papużek 
z ziarnami słonecznika 
Kompletna karma dla wszystkich dużych papug.
Skład: prosa srebrnego, ziaren mozgi kanaryjskiej, 
prosa żółtego, ziaren owsa, białych ziaren słonecz-
nika, gryki, kardi, konopi, pszenicy, prążkowych 
ziaren słonecznika, siemienia lnianego, ryżu nie-
łuskanego, ziaren nigru.

Mieszanka Champion Quiko® 
dla papużek falistych 
Kompletna karma dla papużek falistych. 
Skład: ziarna mozgi kanaryjskiej, proso japońskie, 
proso srebrne, proso żółte, proso senegalskie.

Quiko® Mieszanka dla dużych papużek, 
bez ziaren słonecznika 
Kompletna karma dla dużych papug, bez ziaren 
słonecznika. Skład: proso srebrne, ziarna mozgi 
kanaryjskiej, ziarna owsa, proso żółte, kardi, gryka, 
konopie, pszenica, siemię lniane, nasiona nigru, ryż 
niełuskany, nasiona dyni.

Quiko® Mieszanka egzotyczna
Kompletna karma dla egzotycznych ptaków. 
Skład: proso platynowe, proso senegalskie, ziarna 
mozgi kanaryjskiej, proso srebrne, proso czerwone, 
ziarna owsa, ziarna nigru, proso japońskie, proso 
mannowe. 

QUIKO® PREMIUM -  MIESZANKI  NASION I  Z IAREN
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Quiko® Premium Line - dla papug, papug łąkówek i papużek nierozłączek

Quiko® Mieszanka podstawowa dla papug  15 kg

Art. 9200
PU 1

Quiko® Mieszanka Super dla papug  15 kg

Art. 9300
PU 1

Quiko® Karma dla papug łąkówek i papużek nierozłączek  20 kg

Art. 9400
PU 1

Quiko® Mieszanka podstawowa dla papug 
Idealny pokarm dla wszystkich gatunków papug, 
może być podawany przez cały rok.
Skład: ziaren kukurydzy milo, kardi, białych ziaren 
słonecznika, prążkowanych ziaren słonecznika, 
konopi, gryki, ziaren owsa, owsa, ziaren pszenicy, 
kukurydzy zwyczajnej, ryżu niełuskanego, siemie-
nia lnianego, prosa srebrnego, catjang, grochu, 
wyki, pestek dyni.

Quiko® Mieszanka Super dla papug
Kompletna karma dla papug. 
Składniki: prążkowane ziarna słonecznika, białe 
ziarna słonecznika, kardi, ziarna kukurydzy milo, 
nasiona owsa, pszenica, ryż niełuskany, gryka, 
orzeszki ziemne, orzeszki sosnowe, nasiona melo-
na, nasiona dyni, catjang, konopie, siemię lniane, 
proso srebrne, kukurydza zwyczajna, wyka.

Quiko® Karma dla papug łąkówek 
i papużek nierozłączek 
Kompletna karma dla papug łąkówek i papużek 
nierozłączek. 
Skład: ziarna mozgi kanaryjskiej, proso platynowe, 
ziarna owsa, kardi, gryka, siemię lniane, konopie, 
nasiona dari, nasiona nigru, ryż niełuskany, ziarna 
kukurydzy milo, proso czerwone, nasiona dzikiej 
róży, fasolka mung. 

QUIKO® PREMIUM -  MIESZANKI  NASION I  Z IAREN
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WITAMINY I MINERAŁY
DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH
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WITAMINY DLA OPT YMALNYCH WYNIKÓW HODOWLANYCH

Witaminy są związkami organicznymi, które 
organizm ptaków potrzebuje dla wielu funk-
cji życiowych. Są to substancje, które przez 
własny metabolizm organizmu nie są produ-
kowane lub są produkowane w niewystarcza-
jącym stopniu. Oznacza to, że witaminy muszą 
być przyjmowane wraz z codzienną karmą. 
Witaminy biorą udział w wielu reakcjach meta-
bolicznych w organizmie. Ich zadaniem jest 

regulacja wykorzystania węglowodanów, 
białek i minerałów. Witaminy są niezbędne 
dla układu odpornościowego oraz dla rozwo-
ju komórek, krwinek, kości, dziobów i upie-
rzenia. W naturalnym otoczeniu ptaki mogą 
samodzielnie regulować swoją gospodarkę 
witaminową. Natomiast ptakom ozdobnym i 
hodowlanym należy oprócz pokarmu dostar-
czać także witaminy.

to nieodzowny element      
codziennego odżywiania
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WITAMINY I ICH FUNKCJE

Witaminy można, w zależności od ich właściwości, 
podzielić na dwie grupy: substancje rozpuszczalne 
w tłuszczach i substancje rozpuszczalne w wodzie. 
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą być 
magazynowane w organizmie, gdzie tworzą rezer-
wę. Witaminy rozpuszczalne w wodzie, które nie są 
magazynowane w organizmie, muszą być regular-
nie dostarczane poprzez żywność.

Do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zalicza 
się witaminę A (retinol), witaminę D (cholekalcy-
ferol), witaminę E (tokoferol) oraz witaminę K (dla 
krzepnięcia krwi).
Witaminy rozpuszczalne w wodzie to witamina 
B1 (tiamina), witamina B2 (ryboflawina), witamina 
B3 (niacyna), witamina B5 (kwas pantotenowy), 
witamina B6 (pirydoksyna), witamina B7 (biotyna), 
witamina B9 (kwas foliowy), witamina B12 (kobala-
mina) i witamina C (kwas askorbinowy).

CO SKRY WA SIĘ  W ŚRODKU I  DLACZEGO

WITAMINA WAŻNA DLA

Witamina  A Układ odpornościowy, błony śluzowe, 
 wzrost komórek, rozmnażanie i wzrok

Witamina  D  Rozwój dziobu i kości, 
 przyjmowanie wapnia, układ nerwowy, 
 muskulatura

Witamina  E  Płodność, błony komórkowe, 
 przeciwutleniacz

Witamina  K Krzepnięcie krwi, metabolizm kości

Witamina  B1  Rozwój komórek, układ nerwowy,  
 metabolizm węglowodanów

Witamina  B2  Wzrost, upierzenie

Witamina  B3  Energia, system nerwowy, skóra

Witamina  B5  Odporność organizmu, gojenie ran

Witamina  B6  Wytrzymałość, trawienie

Witamina  B7  Upierzenie, wykorzystanie białka

Witamina  B9  Wzrost, czerwone i białe krwinki

Witamina  B12  Krwinki czerwone, pobudza apetyt, 
 ważna dla funkcji nerwów

Witamina  C  Układ odpornościowy, osteogeneza, 
 wytwarzanie krwi, gospodarka 
 hormonalna
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Quiko® Multiwitamina  

Bardzo skuteczny preparat 
dostarczający wszystkim ptakom 
ważnych witamin i mikroele-
mentów.

Quiko® Med 

Specjalnie pozyskiwane oregano dla ptaków ozdobnych i gołębi 
pocztowych. Osłabienie układu odpornościowego może prowa-
dzić do kokcydiozy, salmonellozy, coli i chorób górnych dróg 
oddechowych. Optymalne odżywianie wzmacnia układ odpor-
nościowy. 

Vitacombex® V 

Optymalne zaopatrzenie w wita-
miny sprzyja lepszym wynikom 
hodowli i jest szczególnie ważne 
w przypadku zmiany klimatu, 
stresu związanego z transpor-
tem, zmiany karmy, zakażenia 
pasożytniczego i wszystkich 
innych specjalnych obciążeń 
organizmu. Wspieraj swoje zwie-
rzę poprzez regularne dostar-
czanie mu witamin.

Quiko® Multiwitamina  50 g

Art. 200 101
VE 12

Quiko® Multiwitamina  150 g

Art. 200 105
VE 12 4 019181 201058

Quiko® Multiwitamina  375 g

Art. 200 111
VE 12 4 019181 001115

Quiko® Multiwitamina  750 g

Art. 200 117
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 1 1 7 0 5

Vitacombex V  30 ml

Art. 200 220
VE 12

Vitacombex V  125 ml inkl. Pipette

Art. 200 222
VE 6

Vitacombex V  500 ml

Art. 200 224
VE 12

Quiko® Med  75 g

Art. 215 500
VE 12 4 019181 215505

Quiko® Med  250 g

Art. 215 502
VE 12 4 019181 215529

Quiko® Med  750 g

Art. 215 507
VE 12 4 019181 215574

Quiko® Med  Liquid 100 ml

Art. 215 100
VE 12

Quiko® Med  Liquid 220 ml

Art. 215 220
VE 12



31Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de

QUIKO® -  WITAMINY I  MINERAŁY 

Quiko® Plus 

Dla młodych ptaków w gnieździe od pierwszego 
dnia do końca okresu pierzenia. Dzięki wysokim 
wartościom odżywczym Quiko® Plus można w 
okresie, w którym młode ptaki opuszczają gniaz-
do, podczas odstawienia i pierwszego pierzenia, 
wzmocnić karmę hodowlaną o wartości odżywcze. 
Aby młode ptaki, nawet jeśli tylko niewiele jedzą, 
otrzymywały w decydującej fazie wzrostu wystar-
czającą ilość ważnych składników odżywczych. 

Quiko® Plus intensyfikuje wszystkie procesy meta-
boliczne i tym samym zapewnia wzmocnienie 
odporności (także u młodych zwierząt). Preparat 
Plus zawiera m.in. biotynę, witaminę B1, B2, B6 i 
B12, a ponadto 29 aminokwasów i minerałów w 
naturalnej postaci.

Quiko® Forte 

Od pierwszego dnia przygotowań hodowla-
nych do ostatniego dnia pierzenia. Quiko® Forte, 
poprzez idealne połączenie witaminy E i żelaza, 
wspomaga zapłodnienie. 27 różnych, dostosowa-
nych do potrzeb ptaków minerałów, mikroelemen-
tów i witamin powoduje optymalny wzrost układu 
kostnego i prawidłowy skręt upierzenia. 

Quiko® Forte to proszek przeznaczony do spo-
żywania przez kanarki, papużki, ptaki ozdobne i 
gołębie, który przyczynia się do poprawy wydaj-
ności. Stosuje się go podczas leczenia i zapobie-
gania niedoborom minerałów i mikroelementów 
u młodych i dorosłych ptaków. Stanowi optymal-
ne uzupełnienie Karmy hodowlanej Quiko® i jest 
podawany doustnie przez karmę.

Dodatkowe 
witaminy i 

minerały można 
łatwo dodać do 

paszy z 
Quiko® 

Rusk.

Quiko® Plus  400 g

Art. 200 115
VE 12 4 019181 001153

Quiko® Forte  500 g

Art. 200 110
VE 12 4 019181 001108

RECEPTURA SUKCESU: 
Współdziałanie składników Quiko® 
Forte (nie za dużo i nie za mało) 
zapobiega spadkowi wydajności 
podczas hodowli i pokrywa całe 
zapotrzebowanie na witaminy i 
minerały. Doskonałe uzupełnienie 
tej idealnej receptury stano-
wi podawanie Quiko® Plus dla 
młodych ptaków.
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Quiko® Witamina  E 

Wysoce skuteczna witamina płodności dla kanar-
ków, papug, ptaków ozdobnych i gołębi. Witamina 
E ma działanie poprawiające wydajność i zwiększa 
reprodukcję i zdolność wylęgową jaj. Witamina 
E Quiko® jest dostępna w formie płynu i proszku. 
Proszek jest rozpuszczalny w zimnej wodzie.

Quiko® Witamina  B 

Wysoce skuteczne połączenie witamin z grupy B. 
Zapobiega zaburzeniom wzrostu i zaburzeniom 
nerwowym, takim jak obracanie głowy, oraz zapew-
nia płynny metabolizm. Ma działanie zwiększające 
wydajność i zwiększa zdolność wylęgową jaj.

Quiko® Witamina  A D E C 

Dostawa witamin po leczeniu kokcydiozy. 
Zapobiega spadkowi wydajności, służy poprawie 
kondycji i dlatego jest optymalną formą przygoto-
wania do sezonu lęgowego. Zapobiega wsparcie 
dla ptaków o białym upierzeniu.

Quiko® Vitamin E  50 g

Art. 200 049
VE 12

Quiko® Vitamin E  140 g

Art. 200 050
VE 12 4 019181 200501

Quiko® Vitamin E  350 g

Art. 200 055
VE 12 4 019181 200556

Quiko® Vitamin E  700 g

Art. 200 057
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 5 7 0

Quiko® Vitamin E  100 ml

Art. 200 035
VE 12 4 019181 200037

Quiko® Vitamin E  200 ml

Art. 200 034
VE 12

Quiko® Vitamin B  100 ml

Art. 200 090
VE 12 4 019181 000903

Quiko® Vitamin A D E C  100 ml

Art. 200 145
VE 12 4 019181 201454

Quiko® Vitamin B  200 ml

Art. 200 092
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 4 2

Quiko® Vitamin A D E C  200 ml

Art. 200 149
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 2 6 6
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Quiko® Bio M

Wysoko skoncentrowana mieszanka witamin, opracowana specjalnie 
jako pomoc w niwelowaniu uszkodzeń upierzenia i tworzeniu się nowe-
go upierzenia ptaków. Produkt Bio zawiera bardzo wysoki poziom wita-
miny A, witaminy E, biotyny oraz innych ważnych witamin, mikroele-
mentów i minerałów. Idealny do stosowania podczas okresu pierzenia. 
Proszek Quiko® Bio M jest rozpuszczalny w zimnej wodzie.

Quiko® Biotin

Wspiera płynny proces pierze-
nia i optymalny rozwój upie-
rzenia.

Combin® Mauser Liquid

Koncentrat dla zdrowej wymiany upie-
rzenia. Płynna karma uzupełniająca dla 
ptaków ozdobnych.

• wspaniałe upierzenie
• lepsza wymiana upierzenia
• krótki okres pierzenia

Quiko® Biotin  75 g

Art. 215 800
VE 12

Quiko® Biotin  150 g

Art. 215 815
VE 12 4 019181 215857

Quiko® Bio M  50 g

Art. 200 073
VE 12

Quiko® Bio  375 g

Art. 200 078
VE 12 4 019181 200785

Quiko® Bio M  150 g

Art. 200 075
VE 12 4 019181 200754

Quiko® Bio  750 g

Art. 200 080
VE 12 4 019181 208804

Combin® Mauser Liquid  30 ml

Art. 887 330
VE 24

Combin® Mauser Liquid  125 ml

Art. 887 335
VE 12

Combin® Mauser Liquid  500 ml

Art. 887 340
VE 12

Dodatkowe 
witaminy i 

minerały można 
łatwo dodać do 

paszy z 
Quiko® 

Rusk.
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CENNY KONCENTRAT WAPNIA QUIKO®

Koncentrat wapnia Avisanol®

Avisanol® jest ważnym preparatem wapniowym zapewniającym 
dzienne zapotrzebowanie na wapno. Powoduje lepsze tworzenie się 
skorupki jaja i poprawę upierzenia (skubanie piór). 
Avisanol® jest niezbędny w hodowli kurcząt i drobiu.

Wapno witaminowe Quiko® 

Wapno witaminowe Quiko® zawiera składniki mineralne: wapń, fos-
for i sód oraz witaminy i mikroelementy. Wapno witaminowe wspiera 
płodność oraz zapewnia zdrowie i wydajność ptaków.

Quiko® Powder-Mix 500 g

Art. 280 315
VE 12 4 019181 803153

Avisanol®  500 ml

Art. 210 133
VE 6

Quiko® Powder-Mix 1000 g

Art. 280 320
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 8 0 3 2 0 7

Avisanol®  1000 ml

Art. 210 136
VE 6

Quiko® Powder-Mix 200 g

Art. 280 312
VE 12 4 019181 803122

Avisanol®  250 ml

Art. 210 130
VE 12

Quiko® Tran z wątroby dorsza

Suplement diety z witaminami dla wszystkich ptaków ozdobnych. 
Quiko® tran jest czystym naturalnym produktem  uzyskanym ze świeżej 
wątroby dorsza zawierającym witaminy A i D3 w naturalnej postaci.

Quiko® Dorschlebertran  200 ml

Art. 200 166
VE 12 4 019181 001665
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Grit mineralny ze żwirkiem Quiko® 

Karma mineralna dla ptaków ozdobnych. Mieszanka 
wartościowych muszli dla dobrego zaopatrzenia w 
minerały. Wzbogacona o żwirek, który służy jako 
kamień młyński dla żołądka ptaka i zapewnia opty-
malną konwersję karmy.

Kostka mineralna Quiko® 

Karma mineralna. Kostka mineralna Quiko® składa 
się ze zwapniałych roślin i zwierząt morskich i jest 
łatwo strawna. Kostka mineralna Quiko® zapobiega 
chorobom związanym z niedoborem minerałów.

Węgiel drzewny Quiko® 

Produkt do karmienia. Węgiel drzewny Quiko jest 
stosowany do poprawy trawienia.

Quiko® Mineralgritstone ca. 9 x 6 x 13 cm

Art. 280 258
VE 18

Quiko® Mineral grit stone 270 g

Art. 280 260
VE 12 4 019181 280268

Quiko® Mineralgrit mit Magenkiesel 1250 g

Art. 280 246
VE 12

      

Mineralstoffe • Mineral feed • Mineralen • Matières minérales • Minerales • Minerale • Karma mineralna

Mineralfuttermittel für alle Ziervögel
Mineral feed for all caged birds

Mineraalvoer voor alle siervogels
Matières minérales pour tous les oiseaux d’ornement

Grit molido fino/medio para pájaros de jaula y psitácidas.
 Alimento minerale per tutti gli uccelli ornamentali

Karma mineralna dla wszystkich ptakówozdobnych

Mineralgrit
Mineralgrit / Mineraalgrit / Grit minéral

Grit Mineral / Mineralgrit / Grit mineralny

Quiko®

D Vogelgrit mit extra 
Mineralstoff für einen optimalen, 
ausgeglichenen  Mineralstoffhaushalt. 
Fütterungsempfehlung: Quiko 
Mineralgrit ganzjährig in einem 
Napf zur freien Verfügung stellen. 
Zusammensetzung: Muschelkalk, 
C a l c i u m c a r b o n a t . A n a l y t i s c h e 
Bestandteile: Calcium 38,11 %, 
Natrium 0,74 %, Phosphor 1,57 %, 
Säure - unlösliche Asche 14,85 %

G Bird grit with added mineral 
compounds for an optimal and 
balanced mineral balance of the body. 
Feeding recommandation: Offer 
Quiko Mineral Grit in a separate dish 
year-round. Guaranteed Analysis: 
Calcium 38,11 %, Sodium 0,74 %, 
Phosphor 1,57 %, Hydrochloric acidin 
- soluble ash 14,85 %

 Vogelgrit met extra mineralen 
voor eenoptimaal, uitgebalanceerd 
mineraalhuishoudeVoedingsadvies: 
Biedt Quiko Mineralgrit het hele 
jaar in een apart bakje aan. 
Sammenstelling: mosselschelpen, 
calciumcarbonaat. Additieven/kg: 
Calcium 38,11 %, Natrium 0,74 %, 
Fosfor 1,57 %, Zoutzuur - onoplosbare 
as  14,85 %

Ch. 790220228                03/2021
Art.-Nr. 280255

4 019181 280251

 Grit pour oiseaux avec matière 
minérale supplémentaire pour un 
équilibre minéral optimal. Mode d’em-
ploi: Il convient de déposer, toute 
l’année, le grit pour oiseaux Quiko 
librement à disposition des oiseaux 
dans un godet séparé. Composition: 
moule chaux, carbonate de calci-
um. Additifs/kg: Calcium 38,11 %, 
Sodium 0,74 %, Phosphore 1,57 %, 
Acide chlorhydrique - cendre insoluble    

14,85 %

  Grit molido fino/medio para pájaros 
de Jaula,debe estar a disposición de 
los pájaros durante todo el año, ideal 
para mejorar la digestión y aportes de 
minerales esenciales. Recomendación 
alimenticia: El grit mineral de Quiko 
debe ser ofrecida durante todo el 
año en un comedero. Composición: 
piedra caliza, carbonato de calcio. 
Componentes: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fósforo 1,57 %, Ácido 

clorhídrico –ceniza insoluble 14,85 %

I Grit per uccello con più minerali 
per un ottimale bilancio dei minerali.
Consigli di alimentazione: Mettere 
il Quiko Mineralgrit in una ciotola 
tutto l’anno per una libera assunzione. 
Componenti: Calcio 38,11 %, 
Sodio 0,74 %, Fosforo 1,57 %, Acido 

cloridrico – ceneri insolubili 14,85 %

q Grit dla ptaków z dodanymi 
składnikami mineralnymi dla uzyskania 
optymalnej równowagi mineralnej 
organizmu. Zalecenia pokarmowe: Grit 
mineralny Quiko podawać przez cały rok w 
oddzielnym naczyniu. Gwarancja składu: 
Wapń 8,11%, Sód 0,74%, Fosfor 1,57%, 
Kwas chlorowodorowy nierozpuszczalny 
popiół 14,85%

Nettogewicht / Net weight / Netto gewicht / Poids net / Peso neto / Waga netto:

1300 g
Quiko® Heimtierprodukte
Franzstraße 95 ·  D-46395 Bocholt
ask@quiko.com ·  www.quiko.com
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Quiko® Garlic Powder 400 g

Art. 200 192
VE 12 4 019181 201928

Quiko® Brokuły  100 g

Art. 200 260
VE 12 4 019181 022608

Quiko® Beer Yeast 400 g

Art. 100 540
VE 12 4 019181 005403

Brokuły Quiko®

Brokuły Quiko® są otrzymywane ze świeżych brokułów 
podczas delikatnego procesu liofilizacji. Z ok. 30 kg świe-
żych brokułów otrzymuje się 1 kg gotowych do spożycia 
płatków brokułów. Płatki te można mieszać z karmą w 
proporcji 2 łyżki stołowe produktu Brokuły Quiko® i 1 kg 
karmy jajecznej Quiko®. Zawarte w Brokuły Quiko® natu-
ralne minerały – potas, fosfor, żelazo, cynk i soda, a także 
naturalne witaminy B1, B2, B6, E i C są cennym uzupełnie-
niem karmy w okresie chowu. 

Drożdże piwne Quiko®  

Drożdże piwne Quiko® zawierają naturalne witaminy i 
są bogatą w białko karmą uzupełniającą dla wszystkich 
gatunków ptaków ozdobnych.

Czosnek Quiko®  

Czosnek Quiko® ma działanie oczyszczające krew i zapo-
biega kokcydiozie. Jednocześnie czosnek w proszku 
Quiko® jest stosowany również jako środek wykrztuśny. 
Czosnek Quiko® zawiera allicynę, która działa jak natural-
ny antybiotyk i ogranicza powstawanie bakterii.

Dodatkowe 
witaminy i 

minerały można 
łatwo dodać do 

paszy z 
Quiko® 

Rusk.



KARMA UZUPEŁNIAJĄCA QUIKO® ZAPEWNIAJĄCA INTENSYFIKACJĘ KOLORÓW

poprzez intensyfikację    
karmy uzupełniającej

Kolor i blask
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Quiko® Red Intensive 500 g

Art. 150 670
VE 12 4 019181 506702

Quiko® Beta Carotene 100 g

Art. 150 530
VE 12 4 019181 505309

Quiko®Red Intensive 100 g

Art. 150 665
VE 12 4 019181 506658

Quiko® Canthaxantin 100 g

Art. 150 575
VE 12 4 019181 005250

Quiko® Beta Carotene 500 g

Art. 150 533
VE 12 4 019181 505330

Quiko® Canthaxantin 500 g

Art. 150 578
VE 12 4 019181 505781

Quiko® Red Intensive 50 g

Art. 150 660
VE 12

Quiko® Canthaxantin 50 g

Art. 150 570
VE 12

KARMA UZUPEŁNIAJĄCA QUIKO® ZAPEWNIAJĄCA INTENSYFIKACJĘ KOLORÓW

Intensywnie Czerwony barwnik Quiko®  

Karma uzupełniająca dla wszystkich ptaków z czerwonym czynnikiem. Do 
intensywnego czerwonego ubarwienia lub utrzymania koloru czerwone-
go dla wszystkich ptaków z czerwonym czynnikiem. Intensywna Czerwień 
Quiko® zawiera kantaksantynę i wiele witamin. Intensywna Czerwień Quiko® 
może być podawana z wodą pitną lub mieszana z karmą hodowlaną.

Kantaksantyna Quiko®  

Karma uzupełniająca dla wszystkich ptaków z czerwonym czynnikiem. Do 
skoncentrowanego czerwonego zabarwienia i intensyfikacji koloru u kanar-
ków, czyży czerwonych itp. Kantaksantyna Quiko® zawiera wysoką zawartość 
kantaksantyny i wiele witamin. Produkt należy podawać z wodą pitną lub 
karmą hodowlaną.

Beta karoten Quiko®  

Karma uzupełniająca dla wszystkich ptaków z czerwonym czynnikiem. Do 
naturalnego czerwonego zabarwienia i intensyfikacji kolorów u kanarków, gili 
zwyczajnych, kardynałów, ptaków leśnych itp. Beta karoten Quiko® zawiera 
dużą ilość beta karotenu i różnych witamin. Beta karoten Quiko® może być 
mieszany z karmą hodowlaną lub podawany z wodą pitną. 
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Quiko® Yellow Intensive 500 g

Art. 150 710
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 5 0 7 1 0 5

Quiko® Yellow Intensive 100 g

Art. 150 705
VE 12 4 019181 507051

Intensywnie Żółty Barwnik Quiko®  

Karma uzupełniająca dla wszystkich ptaków z żółtym czynnikiem. Do inten-
sywnego żółtego ubarwienia lub utrzymania koloru żółtego dla wszystkich 
ptaków z żółtym czynnikiem. Intensywna żółć Quiko® zapobiega blaknięciu 
żółtego upierzenia. Może być podawana z wodą pitną lub przez zmieszanie z 
karmą hodowlaną.

Quiko® Orange 500 g

Art. 150 805
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 1 5 0 8 1 3

Quiko® Orange 100 g

Art. 150 800
VE 12 4 019181 150806

Quiko® Orange 

Karma uzupełniająca dla kanarków Norwich i Yorkshire. Quiko® Orange 
jest dodawany w celu otrzymania optymalnego wybarwienia kanarków 
Norwich i Yorkshire.

Quiko® Yellow Intensive 50 g

Art. 150 700
VE 12 4 019181 507006

0 0 8 7 5

KARMA UZUPEŁNIAJĄCA QUIKO® ZAPEWNIAJĄCA INTENSYFIKACJĘ KOLORÓW

Dodatkowe 
witaminy i 

minerały można 
łatwo dodać do 

paszy z 
Quiko® 

Rusk.
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Quiko® Knotweed 250 g

Art. 200 152
VE 12 4 019181 201522

Quiko® Seaweed Powder 400 g

Art. 200 135
VE 12 4 019181 201355

Quiko® Spirulina 250 g

Art. 200 250
VE 12 4 019181 200136

Quiko® Spirulina 500 g

Art. 200 300
VE 12 4 0 1 9 1 8 1 2 0 0 0 8 2

Spirulina Quiko®  

Cechą szczególną produktu Spirulina Quiko® jest połączenie różnych składni-
ków i ich wzajemne oddziaływanie. Spirulina Quiko® intensyfikuje naturalny 
kolor upierzenia, poprawia jego strukturę, zwiększa odporność i zmniejsza 
ewentualne objawy niedoboru. 

Mączka z wodorostów morskich Quiko® 

Mączka z wodorostów morskich Quiko® w naturalny sposób intensyfikuje 
wszystkie ciemne pigmenty, takie jak czerwony, brązowy i czarny. Mączka 
z wodorostów morskich Quiko® aktywuje metabolizm skóry, a tym samym 
pozytywnie oddziałuje na elementy rogowe i upierzenia. 

Rdest Quiko®  

Rdest Quiko® naturalnie intensyfikuje ciemną pigmentację wszystkich 
elementów rogowych. Rdest Quiko® również stymuluje metabolizm i 
trawienie.

KARMA UZUPEŁNIAJĄCA QUIKO® ZAPEWNIAJĄCA INTENSYFIKACJĘ KOLORÓW
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Quiko® Mix Forte Bt 500 g

Art. 200 500
VE 12 4 019181 205001

0 0 8 7 5

Visvit® Bt 600 g

Art. 886 701
VE 12

Davinova® Bt 500 g

Art. 147 873
VE 12

Vitacombex Bt 500 ml

Art. 200 327
VE 12 4 019181 203274

Vitacombex® Bt

Sok multiwitaminowy dla gołębi pocztowych. Do podawania z wodą pitną 
lub karmą. Optymalne zaopatrzenie w witaminy sprzyja lepszym wynikom 
hodowli i jest szczególnie zalecane w przypadku zmian klimatu, stresu 
związanego z transportem, zmian karmy, zakażenia pasożytniczego i 
wszystkich innych specjalnych ciała.

Davinova® Bt 

Do leczenia i profilaktyki chorób związanych z przemianą mineralną oraz 
braku równowagi gospodarki mineralnej, krzywicy, osteomalacji (zmiękcza-
nia kości), perozy (deformacji kości), pierzenia i zaburzeń pierzenia, pierzenia 
niepełnego, uszkodzenia upierzenia, ugrzęźnięcia sterówek, jajek bez sko-
rupki, jajek z miękką skorupką, zginania dziobów, kseroftalmii (suszenia oka 
zewnętrznego). Wzmocnienie struktury, podczas transportu, w przypadku 
podagry z jednoczesnym obniżeniem zawartości białka w karmie, jako forma 
eksperymentu w razie skubania piór.

Visvit® Bt 

Visvit® Bt ze swoimi licznymi, dobrze zbilansowanymi składnikami intensyfikuje 
wszystkie procesy metaboliczne, zapewnia dobrostan zwierząt i wzmacnia ich 
odporność na choroby. Godne podkreślenia są korzystniejsza konwersja karmy 
i zwiększony apetyt, co jest szczególnie korzystne dla zwierząt użytkowych. 
Dzięki Visvit® Bt osiąga się lepsze wyniki w hodowli oraz podczas wystaw. 
Podczas okresu pierzenia Visvit® Bt jest podawany w celu zapewnienia dosko-
nałego, nieskazitelnego upierzenia.

Quiko® Mix Forte Bt 

Połączenie 27 niezbędnych wita-
min, minerałów i mikroelemen-
tów w postaci proszku – opty-
malnie dostosowane do potrzeb 
gołębia pocztowego.

WITAMINY I  MINERAŁY QUIKO® DLA GOŁĘBI  POCZTOWYCH



HIGIENA
DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH



ROZTOCZA PTASIE 

Ptaszyniec kurzy
(Dermanyssus gallinae)

• 0,7-1,1 mm
• żywi się krwią żywiciela
• w stanie „trzeźwym” szary, 
  nasączony krwią 
  ma kolor czerwony
• aktywny nocą, w ciągu dnia 
  nie można znaleźć na ptaku
• może przetrwać do 6 miesięcy 
  bez pożywienia
• lęgi zawierają do 400 jaj
• ciepłe lub gorące temperatury 
  sprzyjają rozmnażaniu 

Informacje ogólne
Ptaszyniec kurzy wyszukuje w ciemności śpiących pta-
ków, aby ssać ich krew. Przy jasnym otoczeniu roztocze 
ukrywa się w bezpośrednim otoczeniu ptaków. Pasożyt 
może zaatakować żywicieli znajdujących się w odległości 
nawet do 80 cm od dziennej kryjówki. W sezonie lęgo-
wym roztocze we wzmożony sposób posiada możliwości 
gniazdowania. Aby złożone jaja mogły się całkowicie roz-
winąć, jest niezbędna temperatura pokojowa wynosząca 
co najmniej 10 stopni Celsjusza. Dlatego też ptaszyniec 
kurzy jest szczególnie często spotykany latem.

Wykrycie
Generalnie porażenie jest zauważalne w nocy, w okresie 
wypoczywania zwierząt. Ptaki są niespokojne, trzęsą się 
i przez cały czas grzebią dziobem w upierzeniu. Należy 
regularnie sprawdzać zadrapania, szczeliny i wnętrze 
grzęd. Ptaszyńca kurzego można również wykryć poprzez 
wyklejenie narożników klatki lub woliery przezroczystą 
folią samoprzylepną. Roztocza przykleją się w nocy do 
folii i można je łatwo wykryć. 

Objawy i szkody
Ptaki zaatakowane ptaszyńcem kurzym wydają się w ciągu 
dnia znudzone i apatyczne oraz dużo śpią. Ze względu na 
ukąszenia swędzi je skóra, co prowadzi do zwiększonego 
drapania, grzebania w upierzeniu i potrząsania nim. Jeśli 
populacja roztoczy jest bardzo duża, ptaki mogą być 
osłabione przez utratę krwi. Zwiększona utrata krwi może 
w skrajnych przypadkach prowadzić do śmierci piskląt. 
Istnieje również niebezpieczeństwo, że zestresowane 
samice opuszczą gniazdo. 

Zwalczanie
Najważniejszym środkiem ostrożności przeciwko roz-
toczom ptaków jest nie tylko regularna kontrola pustej 
przestrzeni, lecz także czystość w otoczeniu zwierząt. 
Regularne sprzątanie i pielęgnacja ptaków i otoczenia 
pomaga zdziesiątkować populację roztoczy. 

Czarne lub 
nordyckie roztocza ptasie
(Ornithonyssus sylviarum)

• 0,8-1,1 mm
• żywi się krwią żywiciela
• czarne ubarwienie 
• żyje na ptaku  w fazach rozwoju
• populacja roztoczy jest 
  ograniczona do jednego ptaka
• może przetrwać do 6 tygodni 
  bez pożywienia
• łagodne temperatury sprzyjają 
  jego rozmnażaniu 
 
Informacje ogólne
Czarne roztocze ptasie jest bliskim krewnym ptaszyńca 
kurzego, ale jest mniej rozpowszechnione. W przeciwień-
stwie do czerwonych roztoczy, czarne roztocze ptasie 
przebywa przez cały swój cykl życia na ptaku. Cykl ten 
obejmuje jajko, larwę, stadia nimfalne i dorosłe roztocza. 
W idealnych warunkach cykl ten zostaje zakończony w 
ciągu jednego tygodnia.

Wykrycie
Czarne roztocze ptasie znajduje się głównie na piórach 
konturowych. Dmuchając na te pióra, można zobaczyć 
szybko poruszające się pasożyty w formie zwinnych 
czarnych punktów.

Objawy i szkody
Ptaki zaatakowane przez czarne roztocza ptasie są nie-
spokojne w ciągu dnia, trzęsą się i grzebią w upierzeniu. Z 
powodu ukąszeń swędzi je skóra. Jeśli populacja roztoczy 
jest bardzo duża może dojść do osłabienia ptaków przez 
utratę krwi. Zwiększona utrata krwi może w skrajnych 
przypadkach prowadzić do śmierci piskląt. Okres pierzenia 
nie powoduje w żadnym przypadku zdziesiątkowania 
populacji roztoczy. 

Zwalczanie
Podczas pielęgnacji ptaków i otoczenia należy zadbać 
o to, aby wykonywać czynności w dokładny sposób, 
zgodnie z wytycznymi producenta. Przykładowo zbyt 
mała dawka produktu niesie ze sobą ryzyko powstania 
odporności. 

44



45

Uniwersalny sprej ARDAP® 
do zwalczania much i szkodników
Ze skutkiem natychmiastowym i 
długoterminowym do 6 tygodni

Insektycyd pokarmowy i kontaktowy do sto-
sowania przeciw wszelkiego rodzaju muchom, 
muchówkom i innym szkodnikom, takim jak 
chrząszcze, roztocza, kleszcze, pchły, karaluchy, 
ćmy, komary, rybiki cukrowe, pająki, równonogi, 
mrówki, osy, itp. w pomieszczeniach domowych. 

Dzięki uniwersalnemu sprejowi do zwalczania 
szkodników ARDAP® lekarze weterynarii i konsu-
menci mają w każdej sytuacji pod ręką produkt 
do natychmiastowego stosowania i z natychmia-
stowym skutkiem. Na większych powierzchniach 
i w stajniach zaleca się stosowanie koncentratu 
ARDAP® w zalecanym rozcieńczeniu.

ARDAP Universal-Ungezieferspray 200 ml

Art. 077470
VE 6 4 019181 077400

ARDAP Universal-Ungezieferspray 750 ml

Art. 077465
VE 12/60 4 019181 077455

ARDAP Universal-Ungezieferspray 400 ml

Art. 077471
VE 6 4 0 1 9 1 8 1 7 7 4 7 1 2

PRODUKTY HIGIENICZNE ARDAP® DLA MISTRZÓW HODOWLANYCH

Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de
Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.
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Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

NIEZAWODNE ZWALCZANIE WSZELKIEGO RODZAJU SZKODNIKÓW

Koncentrat przeciwko szkodnikom ARDAP® 
ARDAP® w gotowym do użycia rozcieńczeniu zabija 
wszystkie rodzaje much, muszek i roztoczy (w tym 
świerzbowiec ludzki, Sarcoptes spp.), kleszcze, wszy, 
pchły, pasożyty skórne Trichodectidae i wszoły oraz 
inne szkodniki, takie jak karaluchy, ćmy, rybiki cukrowe, 
pająki, równonogi i mrówki.

Opryskiwacz ciśnieniowy ARDAP® 1,5 l
Opryskiwacz ciśnieniowy ARDAP® o pojemności 
1,5 litra jest doskonały do opryskiwania dużych 
powierzchni gotowym do użycia rozcieńczonym 
koncentratem ARDAP®. 

ARDAP® Konzentrat 500 ml

Art. 077865
VE 6 4 019181 077868

ARDAP® Drucksprüher 1,5 l

Art. 077875
VE 12 4 019181 250223

ARDAP® Konzentrat 200 ml

Art. 077863
VE 12

Rozpylacz na szkodniki ARDAP®
Z uproszczoną głowicą natryskową. Do kontrolowanego 
dozowania z natychmiastowym i długotrwałym 
działaniem do 6 tygodni.

Insektycyd pokarmowy i kontaktowy do stosowania 
przeciw wszelkiego rodzaju muchom, muchówkom i 
innym szkodnikom, takim jak np. chrząszcze, roztocza, 
karaluchy, ćmy, komary, rybiki cukrowe, pająki, 
równonogi, mrówki, osy, itp. 

ARDAP® Zerstäuber 500 ml

Art. 077469
VE 6 4 019181 774699

ARDAP® Zerstäuber 250 ml

Art. 077468
VE 6 4 019181 774682



Najlepiej po zastosowaniu użyć środka 
Długotrwały sprej przeciw pchłom ARDAP.

Wystawić w centralnym 
i podwyższonym miejscu

Zawartość rozprowadza się równo-
miernie w całym pomieszczeniu

Następnie dobrze przewietrzyć 
przez co najmniej 1 godzinę
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ARDAP® Fogger 
Nebulizator przeciwko szkodnikom 

• Przeciwko pchłom i szkodnikom oraz ich jajom, 
  larwom i poczwarkom
• Ochrona długoterminowa do 6 miesięcy
• Nebulizacja otoczenia za jednym  naciśnięciem przycisku
• Do stosowania w środowisku zwierząt

ARDAP® Fogger niezawodnie pomaga w walce z wszelkiego 
rodzaju muchami, muchówkami i innymi owadami, takimi 
jak pchły, kleszcze, roztocza, wszy, karaluchy, ćmy, pająki 
itp. Do stosowania w gołębiarniach, pomieszczeniach dla 

ptaków, domkach dla zwierząt, gospodarstwach 
domowych, handlu i rolnictwie itp. 

ARDAP® Fogger zawiera aktywne składniki 
permetryny i piryproksyfenu oraz butanolana 
piperonylu jako synergetyka. Permetryna szybko 
i niezawodnie zabija robactwo, a piryproksyfen 
(inhibitor wzrostu) przerywa cykl rozwoju 
biologicznego. Dzięki temu wszystkie etapy 
rozwoju są skutecznie kontrolowane przez 
ponad 6 miesięcy. 

ARDAP® Fogger 200 ml

Art. 077490
VE 6

ARDAP® Fogger 2 x 100 ml

Art. 077498
VE 6

4 019181 077493

4 019181 774989

ARDAP® -  PRODUK T Y HIGIENICZNE DLA MISTRZÓW HODOWLI

Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de
Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.
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NIEZAWODNE ZWALCZANIE WSZELKIEGO RODZAJU SZKODNIKÓW

Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

ma istotne znaczenie
dla zdrowia zwierząt

Ochrona przed szkodnikami
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Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

ŚRODKI ARDAP® DO ZWALCZANIA PASOŻYTÓW NA ZWIERZĘTACH

Ochrona przed kleszczami i pchłami 
ARDAP® Spot-On dla gołębi 
pocztowych i ptaków ozdobnych
Z pyrethrum ze złoceni  
Dla ptaków od 1 do 4 kg: 
2 tubki o pojemności 4,0 ml + 1 pipeta

ARDAP® Spot-On z aktywnym składnikiem 
pyrethrum ze złoceni jest wysoce skutecznym 
środkiem do stosowania zewnętrznego u ptaków 
ozdobnych i gołębi pocztowych. Dzięki swoje-
mu odstraszającemu działaniu ARDAP® SPOT-ON 
oferuje niezawodną i długotrwałą ochronę przed 
kleszczami (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes 
ricinus) i roztoczami (Ornithonyssus sylvarium, 
Dermanyssus gallinea). Jednorazowe podanie za 
pomocą pipety ARDAP® SPOT-ON chroni przed 

ponownym zarażeniem kleszczami i 
roztoczami przez okres do 4 tygodni. 

ARDAP® Spot-On Vögel

Art. 077390
VE 6 4 019181 773906

ARDAP® Ungezieferpuder  150 g

Art. 077688
VE 6

Puder na robactwo ARDAP®

Do zwalczania pasożytów i szkodników, takich jak 
pchły, wszy, kleszcze, wszoły, roztocza (roztocza 
czerwone i czarne) oraz muchy (również szcze-
py odporne). Sposób zastosowania: w przypadku 
ptaków ozdobnych i gołębi pocztowych posy-
pać pudrem podniesione upierzenie, w przypadku 
gryzoni sypać puder w kierunku przeciwnym do 
kierunku wzrostu sierści.
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ARDAP® GREEN Spray 400 ml

Art. 077660
VE 6 4 019181 776600

Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

ARDAP® GREEN 
Uniwersalny spray na szkodniki
• z efektem krzemionki 
• z biofizycznym efektem długoterminowym 

Do stosowania przeciwko pełzającym insektom 
takim jak: czerwone i czarne roztocza ptasie, pchły, 
kleszcze, mrówki, równonogi, rybiki cukrowe, kara-
luchy itp. w klatkach, skrzynkach hodowlanych, 
wolierach, stajniach, w ogrodzie, magazynach i 
innych pomieszczeniach.

Rozpylać równomiernie na zaatakowane przez 
szkodniki miejsca, chodniki i kryjówki (gniazda, 
pęknięcia, fugi itp.). Zawsze dobrze wstrząsnąć 
przed użyciem i podczas użycia. Odległość oprysku 
około 30 cm. W przypadku delikatnych powierzch-
ni najpierw ostrożnie wykonać spryskanie testowe. 
Wilgoć pojawiająca się natychmiast po opryskaniu 
szybko odparowuje, pozostawiając równomierną, 
białą warstwę ziemi diatomowej (naturalna zie-
mia okrzemkowa). Warstwa przylega również do 
powierzchni pionowych i w razie potrzeby można 
ją odkurzyć lub przetrzeć po zakończeniu procesu 
zwalczania szkodników. ARDAP® Green ma wysoce 
odwadniające (wysuszające) działanie na owady 
pełzające. Poprzez kontakt z aktywnym składni-
kiem szkodniki pokrywają się pyłem i w krótkim 
czasie umierają.

ARDAP® -  PRODUK T Y HIGIENICZNE DLA MISTRZÓW HODOWLI
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ARDAP® GREEN Aktiv-Puder 2 kg

Art. 077675
VE 1 4 019181 776754

Zawsze bezpiecznie używaj środków owadobójczych. Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.

Aktywny puder ARDAP® GREEN
Czysta substancja z ziemi okrzemkowej
• z efektem krzemionki 
• z biofizycznym efektem długoterminowym 

Aktywny puder ARDAP® GREEN do stosowania przeciw-
ko pełzającym insektom takim jak: czerwone i czarne 
roztocza ptasie, pchły, kleszcze, mrówki, równonogi, 
rybiki cukrowe, karaluchy itp. w klatkach, skrzynkach 
hodowlanych, wolierach, stajniach, w ogrodzie, maga-
zynach i innych pomieszczeniach.

W przypadku aplikacji na dużych powierzchniach 
aktywny puder ARDAP® GREEN może być również 
mieszany z wodą i aplikowany za pomocą opryski-
wacza ciśnieniowego ARDAP®. Wysuszony środek 
pozostaje nadal skuteczny.

Więcej informacji można znaleźć na  quiko.de

ARDAP® -  PRODUK T Y HIGIENICZNE DLA MISTRZÓW HODOWLI

ARDAP® GREEN Aktiv Puder 1L/200 g

Art. 077671
VE 6



Naturalny efekt, praktyczne 
zastosowanie, przyjemny zapach

Aby prawidłowo i trwale usunąć zapachy i plamy, 
jest absolutnie konieczne nie tylko zakrycie źródła 
zapachu, lecz także jego skuteczne usunięcie.

Oryginalna i wysoce skuteczna technologia Bacta-
dor® z biologicznymi mikroorganizmami skutecz-
nie i naturalnie usuwa zapachy i plamy. Zawarte 
w produkcie mikroorganizmy żyją i rozmnażają 
się poprzez wchłanianie i trawienie żywności lub 
zanieczyszczeń. Proces trawienia powoduje, że 
wchłonięta substancja zostaje przekształcona w 
energię, dwutlenek węgla i wodę, co sprzyja roz-
wojowi mikroorganizmów. Proces ten zostaje przy-
spieszony przez niesamowicie szybkie rozmnaża-
nie się mikroorganizmów i w ten sposób plama 
lub zapach zostają całkowicie wyeliminowane. Po 
usunięciu zabrudzenia mikroorganizmy umierają.

Intensywne czyszczenie w klatkach, 
boksach hodowlanych i wolierach

Neutralizator zapachów i odplamiacz Bactador® 
usuwa ostre i długotrwałe nieprzyjemne zapachy i 
plamy w otoczeniu zwierząt i gospodarstw domo-
wych, takie jak plamy z kału i moczu, zapachy zwie-
rzęce i oznaczenia terytorium, pot, ślina i wymioty, 
plamy z jedzenia i picia, itp. 

Neutralizator zapachów i odplamiacz Bactador® jest 
odpowiedni do bezpośredniego otoczenia zwierząt 
(klatki, boksy hodowlane, skrzynki transportowe i 
woliery), a także do użytku domowego i komercyj-
nego (meble, dywany, tapicerka, samochody, płytki, 
itp.), dla instytucji weterynaryjnych, schronisk i pen-
sjonatów dla zwierząt.

•  przyjazny dla środowiska 
•  bezzapachowy 
•  rekomendowany przez weterynarzy
•  długotrwałe działanie

MIKROBIOLOGICZNY
ZAPACH I ODPLAMIACZ
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HIGIENA KLATEK ,  BOKSÓW HODOWLANYCH I  WOLIER



Neutralizator zapachów i odplamiacz 
Bactador® - roztwór gotowy do użycia

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką. Przed 
rozpoczęciem czyszczenia z grubsza usunąć 
zabrudzenia wywołujące nieprzyjemny zapach. 
Następnie rozprowadzić sprej Bactador® na 
dotknięte miejsca i pozostawić do wyschnięcia. 
Nie spłukiwać wodą. W przypadku uporczywych 
zabrudzeń powtórzyć proces.  

Neutralizator zapachów i odplamiacz 
Bactador® - koncentrat

Wstępna obróbka lub silne zabrudzenie: 
stosunek mieszania 1:10 (= 100 ml na 1 litr wody)
Ogólne czyszczenie / normalne zabrudzenie: 
stosunek mieszania 1:50 (= 20 ml na 1 litr wody)

Granulki do usuwania zapachu, 
plam i płynów Bactador®

Granulki rozpraszające Bactador® absorbują i elimi-
nują substancje o intensywnym zapachu, wodniste 
i organiczne, takie jak krew, mocz, kał, wymioty, pot, 
ślina i inne płyny, takie jak żywność lub napoje.
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HIGIENA KLATEK ,  BOKSÓW HODOWLANYCH I  WOLIER

Bactador® Gebrauchsfertige Lösung 100 ml

Art. 250166
VE 12

Bactador® Gebrauchsfertige Lösung 750 ml

Art. 250165
VE 6 4 019181 501653

Bactador® Konzentrat 1 l

Art. 250160
VE 6 4 019181 501608

Bactador®  Konzentrat 5 l

Art. 250161
VE 4 4 019181 501615

Bactador® Granulat 250 g

Art. 250170
VE 6
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Środek dezynfekujący Bactazol®  

•  szerokie działanie dezynfekujące
• dezodoryzuje w zrównoważony sposób, zapewniając 
 aromatyczną świeżość
• działanie oczyszczające

Bactazol® Desinfektionsmittel 500 ml

Art. 250150
VE 6 4 0 1 9 1 8 1 3 6 3 0 4 6

Bactazol® Desinfektionsmittel 250 ml

Art. 250125
VE 6 4 019181 363022

CZYSZCZENIE,  HIGIENA I  P IELĘGNACJA

Bactazol® Środek do dezynfekcji rąk  
Środek do dezynfekcji rąk Bactazol® zapewnia skuteczną i niezawodną 
ochronę przed wirusami (wirusami RNA), bakteriami i grzybami. Środek 
do dezynfekcji rąk Bactazol® to natychmiastowo skuteczny preparat na 
bazie alkoholu, który może być stosowany we wszystkich obszarach 
istotnych z punktu widzenia higieny (np. dezynfekcja domowa, 
zapobieganie infekcjom, podczas podróży lub w hodowli zwierząt). 

Bactazol® Środek do dezynfekcji rąk 250 ml

Art. 250114
VE 6

Bactazol® Uniwersalny środek czyszczący  500 ml

Art. 250115
VE 6 4 019181 501158

Bactazol® Uniwersalny środek czyszczący 
Uniwersalny środek czyszczący Bactazol® jest wysoce skutecznym, lekko 
alkalicznym, gotowym do użycia wodnym roztworem czyszczącym, 
zawierającym łatwo biodegradowalne związki powierzchniowo czynne i 
specjalne dodatki. Dzięki swoim dobrym właściwościom pełzania i niskiemu 
napięciu powierzchniowemu zapewnia skuteczne zwilżanie, a zarazem 
bezproblemowe usuwanie, nawet wysuszonych odchodów zwierzęcych. 
Po czyszczeniu pozostaje przyjemny cytrynowy zapach. Uniwersalny 
środek czyszczący Bactazol® nadaje się doskonale do czyszczenia: klatek 
dla ptaków i budek lęgowych, wolier, klatek dla małych zwierząt, budynków 
inwentarskich dla małych zwierząt, paszarni itp.
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CZYSZCZENIE,  HIGIENA I  P IELĘGNACJA

Quiko® Birdol  

Dodatek do kąpieli z eukaliptusem i gliceryną. Wspiera organy odde-
chowe i błony śluzowe. Dzięki swojemu specjalnemu składowi Quiko® 
Birdol optymalnie nadaje się do wzmocnienia i regeneracji. Birdol jest 
idealnym dodatkiem do wody kąpielowej i zapewnia zdrowe, miękkie i 
lśniące upierzenie. 

Sól kąpielowa Quiko®   

Dla zdrowego, czystego i miękkiego upierzenia. Sól kąpielowa Quiko® 
przyspiesza wymianę piór i szybko i bezpiecznie usuwa kurz i łuski skóry.

Sprej do dróg oddechowych Quiko® 

Z ekstraktem z eukaliptusa. Rozpylacz do stosowania w klatkach i 
wolierach. Poprawia jakość powietrza otoczenia przy hodowli ptaków 
ozdobnych i gołębi pocztowych oraz wspiera swobodne oddychanie 
zwierząt. 

Quiko® Monoprop   

Quiko® Monoprop to niezawodny i bezpieczny produkt do zabezpiecze-
nia mieszanek zbożowych i nasion przed pleśnią. 

Quiko® Birdol  1000 ml

Art. 215 620
VE 6 4 019181 215444

Bactador® Luft- und Atemwegspray 500 ml

Art. 250 190
VE 6

Quiko® Birdol  250 ml

Art. 215 615
VE 12 4 019181 215437

Quiko® Bath Salt 300 g

Art. 250 305
VE 12

Quiko® Bath Salt 1000 g

Art. 250 310
VE 12 4 019181 503107

Quiko® Bath Salt 75 g

Art. 250 301
VE 12

Quiko® Monoprop  250 g

Art. 280 450
VE 12 4 019181 804501
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Quiko® Sharpie, naturalna bawelna / Quiko® Sharpie, biala bawelna

Quiko® Kokos-sizal-juta-bawelna / Quiko® Kokos-sizal

Quiko® Siersc-konopie-siza / Quiko® Siersc

Quiko® Kokos

Q U I KO ® -  M AT E R I A Ł  D O  Z AG N I E Ż D Ż E N I A

Sharpie, biala bawelna 1 kg

Art. 580 317
VE 20

Sharpie, naturalna bawelna 1 kg

Art. 580 329
VE 20

Kokos-sizal  500 g

Art. 580 361
VE 10

Kokos-sizal-juta-bawelna  500 g

Art. 580 351
VE 10

Siersc 500 g

Art. 580 391
VE 10

Siersc-konopie-sizal  500 g

Art. 580 371
VE 10

Kokos  500 g

Art. 580 341
VE 10

Kokos  100 g

Art. 580 340
VE 20

Sharpie, biala bawelna 100 g

Art. 580 323
VE 20

Sharpie, naturalna bawelna 100 g

Art. 580 328
VE 20

Kokos-sizal  100 g

Art. 580 360
VE 20

Kokos-sizal-juta-bawelna  100 g

Art. 580 350
VE 20

Siersc 100 g

Art. 580 390
VE 20

Siersc-konopie-sizal  100 g

Art. 580 370
VE 20



Quiko® Skrzynki dla ptaków 240 x 115 x 115 mm

Art. 480 110

Quiko® Skrzynki dla ptaków 160 x 85 x 74 mm

Art. 480 105

Q U I KO ® S K R Z Y N K I  D L A  P TA KÓ W

Quiko® Skrzynki dla ptaków  

Stabilne składane pudełka do transportu ptaków, np. po zakupie w skle-
pach specjalistycznych lub na wystawach. Skrzynki dla ptaków Quiko® 
są dostępne w dwóch rozmiarach: 

• 16 x 8,5 x 7,4 cm
• 24 x 11,5 x 11,5 cm

57



Quiko® -  die Marke für Meisterzüchter
Franzstraße 95  /  D - 46395 Bocholt  /  Tel. +49 2871 2487-0  /  quiko@ardapcare.com  /  quiko.de
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High Quality Brands made in Germany:




