
11 rychlých tipů jak převést na 
Harrison’s Bird Foods

Převádíme-li ptáka z jakékoliv diety na Harrison’s Bird Foods,  
měli bychom krmit High Potency™ po dobu alespoň 6-8 měsíců

       Podávejte Avix Bird Builder® 2-3 týdny 
před přechodem na nové krmení. Jód a 
stopové prvky obsažené v Bird Builderu® 
podporují zdravou chuť k jídlu a ochotu zkusit 
něco nového. Bird Builder® bychom měli 
přestat podávat, pokud pták přijímá víc než 
80% granulí Harrison’s v krmné dávce.  

       Harrison’s Bird Bread Mix  
je velmi efektivní pro přechod na nové 
krmení. Krmení, které pták dostává v 
současnosti lze přidávat do těsta, ze 
kterého se ptačí koláč peče a postupně 
se nahrazuje krmením Harrison’s. 

       Změna prostředí, ve kterém pták 
žije. Zkuste ptáčka přestěhovat do 
nové voliéry nebo nové klece. 
Odstraňte všechny hračky, bidla a 
misky a nabídněte High Potency™ na 
dno klece. 

       Použijte zrcadlo nebo bílý papír. 
Rozsypat krmení na zrcadlo nebo bílý 
papír funguje velmi dobře především  
u andulek. Pták dostatečně starý a 
socializovaný může závodit se 
soupeřem v zrcadle. Bílý papír 
přitahuje pozornost ptáčka na 
rozsypané krmení.

       Pomalu „odstavte“ ptáčka ze zrní. 
Večer nabídněte zrní z misky jen po dobu  
1 hodiny. Pak odstraňte zrní a nabídněte  
High Potency. Následující den ponechte 
nabídnuté zrní pouze 30 minut ráno a  
30 minut večer. Třetí den upravte čas jen  
na 15 minut dvakrát denně. Čtvrtý den 
nabídněte pouze High Potency.™  
Pečlivě hlídejte trus, jestli je v pořádku. 
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Poznámka: Denně bychom měli kontrolovat hmotnost ptáčka (v gramech),  
jeho tělesnou kondici, chování a trus. U větších ptáků minimálně dvakrát týdně. 



        Krmte ptáčka v době Vašeho jídla.  
Umístěte krmivo na talíř, promíchejte ho 
prstem nebo lžící a předstírejte, že ho také jíte. 

        Nabídněte Power Treats, Pepper Lifetime 
Coarse™ nebo Adult Lifetime Mash.™  
Ptáci mají velmi rádi chuť Power Treats™  
a Pepper Lifetime Coarse.™ Mohou být 
rozdrceny na menší kousky pro menší ptáky. 
Adult Lifetime Mash™ Vašemu ptáčkovi 
díky své zajímavé chuti pomáhá zkusit  
něco nového. 

        Použijte jiného ptáčka jako vzor.  
Máte-li možnost umístit Vašeho ptáčka blízko 
toho, který Harrison’s Bird Foods už s chutí 
přijímá, velmi mu to pomůže. 

        Ohřejte nebo zvlhčete krmení. 
Mírně High Potency™ ohřejte nebo 
zvlhčete ovocným džusem nebo 
Sunshine Factorem.®

        Naplánujte si řízený přechod na nové krmení  
s pomocí Vašeho veterináře. Někteří ptáci nechtějí  
Harrison’s přijmout. Umístění na klinice, kde je ptáček  
v péči profesionálů, tento problém mnohdy vyřeší.

        Pokud se přechod na nové krmení na poprvé nepodařil, 
zkuste krmit zase jeho oblíbené a známé krmení a začněte s 
přechodem opět za nějakou dobu. Tato snaha je přeci pro  
zdraví Vašeho ptáčka.

Jak posoudit ptačí trus
Pro sběr trusu použijte čistý bílý papír. 
Normální trus je při granulované  
stravě měkký a hnědý. Může být ale 
abnormálně suchý, černý nebo žlutý  
až zelený, pokud dostává zrní. Normální 
čirá moč může být přítomna ve vyšší 
míře, pokud ptáček dostává více  
ovoce a zeleniny. Normální uráty jsou 
krémově bílé a jsou obvykle přítomné  
v tekuté moči nebo jsou na povrchu pevné složky. Jakákoliv 
barevná změna urátů není v pořádku. Nemocný pták má jiný 
objem, barvu nebo konzistenci trusu. Také vylučuje méně nebo 
více často. Trus samic ve snášce, mláďat nebo první ranní trus 
mohou být většího objemu než normálně. Více moči můžeme 
pozorovat při nervozitě nebo i nemoci. 

Moč (nasáklá do papíru)

Uráty Pevná složka trusu

Normální trus
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