
       Naudokite Bird Builder® 2-3 savaites prieš   
dietos keitimą. Jodas ir kiti mineralai papilde 
stimuliuoja sveiką paukščio apetitą, dėl to 
paukštis bus labiau linkęs ragauti naujus dalykus. 
Reikėtų nustoti paukščiui duoti Bird Builder,® kai 
paukštis valgo daugiau nei 80% norimo maisto.

       Harrison’s Bird Bread™ mišinys yra  
labai efektyvus būdas pripratinti prie 
maisto. Maistą, kurį paukštis valgo tuo 
metu, galima įmaišyti į duonos mišinį. 
Galiausiai reikės mažinti įmaišomo 
maisto kiekį ir pakeisti jį norimu 
Harrison’s maistu.

       Pakeiskite paukščio aplinką. 
Pabandykite pakeisti paukščio  
narvą į dėžę, akvariumą ar kitą  
narvą. Pašalinkite visus žaislus,  
laktas, dubenėlius ir pasiūlykite  
High Potency ant žemės.

       Naudokite veidrodėlį ar baltą 
popierių. Pabarstykite maistą ant 
veidrodėlio ar ant balto popieriaus lapo ir 
padėkite ant narvo dugno. Tai ypač veikia 
su banguotosiom papūgėlėm. Užaugę 
paukščiai, kurie mėgsta varžytis dėl 
maisto, geriau valgys granules nuo 
veidrodėlio. Maistas ant balto lapo  
labiau pritraukia dėmesį.

       Iš lėto ,,atjunkykite” savo paukštį nuo 
sėklų. Vakarais pasiūlykite savo paukščiui 
sėklų, tačiau tik 1 valandą. Tada pašalinkite 
sėklas ir jas pakeiskite High Potency™ maistu. 
Kitą dieną duokite savo paukščiui sėklas tik  
30 minučių ryte ir vakare. Trečią dieną 
sumažinkite laiką iki 15 minučių — du  
kartus per dieną. Galiausiai, siūlykite tik  
High Potency™ maistą ketvirtą dieną.  
Stebėkite paukščio išmatas.

3

4

5

2

1

Pastaba: paukščio svoris (gramais), kūno sudėjimas, charakteris ir išmatos turi būti sekamos atsakingai –  
mažų ir vidutinių paukščių kasdien, didžiųjų papūgų bent du kartus per savaitę.

11 Patarimų Kaip Paukštį Greitai 
Pripratinti Prie Harrison’s Paukščių Maisto

Paukščiams, pratinamiems prie Harrison’s maisto, reikia 
duoti Harrison’s High Potency™ mišinį bent 6-8 mėnesius.



        Maitinkite savo paukščius per pietus.  
Padėkite maistą į lėkštę ir pajudinkite su 
pirštais arba su šaukštu, prieš paukštį 
apsimeskite, kad jį valgote.

        Siūlykite Power Treats, Pepper Lifetime 
Coarse arba Adult Lifetime Mash. 
Paukščiams labai patinka Power Treats™  
ir Pepper Lifetime Coarse™ skonis. Šie 
maistai gali būti susmulkinami mažesniems 
paukščiams. Adult Lifetime Mash™ taip  
pat yra gardaus skonio ir galite jo pasiūlyti 
savo paukščiams.

        Naudokite maistą jau lesantį paukštį 
kaip pavyzdį. Laikykite savo paukštį prie jau 
lesančio Harrison’s maistą paukščio, arba 
naudokit ,,trenerį paukštį”  tame pačiame 
narve, kaip lesimo pavyzdį.

        Pašildykite arba sudrėkinkite maistą. 
Pašildykite High Potency™ arba šiek tiek 
sudrėkinkite su nedideliu kiekiu vaisių 
sulčių arba Sunshine Factor.®

        Suplanuokite dieną ir stebėkite ją su  
savo veterinaru. Kai kurie paukščiai gali nepripražinti  
Harrison’s maisto, todėl galite juos nunešti į paukščių  
kliniką, kur juos stebės ir pratins prie maisto veterinarai.

        Jeigu pratinimo žingsniai nepadeda iš pirmo karto,  
jūs galite vėl paukštį maitinti jam pažįstamu maistu,  
trumpą laidą. Tada bandykite dar kartą. Dėl paukščio  
sveikatos verta stengtis.

Rezultatai kuriuos pamatysite6
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Kaip Stebėti Savo Paukščio Išmatas
Švarus balto popieriaus lapas ar kitas lygus 
paviršius gali būti naudojami išmatoms 
surinkti. Normalios išmatos yra dažnaiusiai 
rudos ir minkštos, kai paukštis lesa granules 
ir sausos, juodos, geltonos arba žalios, kai 
paukštis lesa sėklas. Skaidraus šlapimo  
kiekis gali varijuoti, priklausomai nuo 
suvartojamų vaisių ir daržovių. Normaliomis 
sąlygomis šlapimo rūgštis yra kreminės kon-
sistencijos, baltos spalvos ir yra dažniausiai ,apsivyniojusi” aplink 
išmatas. Bet kokie spalvos pakitimai yra nenormalu. Sergantis 
paukštis gali dažniau arba rečiau tuštintis, gali pasikeisti spalva,  
konsistencija. Perinčių patelių, jaunų paukščiukų, maitinamų rankų 
maitinimo mišinuku ir pirmas rytinis pasituštinimas gali būti didesni 
nei visada. Šlapimo kiekis gali taip pat padidėti, kai paukštis yra  
nervingas arba serga. 

Šlapimas (susigėręs į  
popierių)

Šlapimo rūgštis Išmatos

Normalios išmatos


