
11 nyttige råd for tilvenning til 
Harrison’s Bird Foods

Fugler som har fått andre dietter enn Harrison’s Bird Foods bør få 
Harrison’s High Potency™ Formula for en periode på minst 6 til 8 mnd.

       Bruk Bird Builder® i ca 2-3 uker før 
forandring i dietten. Iod og spormineraler 
i Builder promoterer økt appetitt, som ofte 
resulterer i at fuglen vil prøve noe nytt. 
Builder bør ikke gis etter at fuglen fôres 
med mer enn 80 % av den balanserte 
pelleterte dietten.

       Harrison’s Bird Bread Mix er 
en meget effektiv tilvennings 
redskap. Mat som fuglen allerede 
spiser kan blandes i miksen og 
bakes inn i brødet. Du må gradvis 
redusere mengden av den gamle 
dietten og erstatte det med den 
korrekte mengden Harrison’s fôr.

       Sørg for forandring i fuglens 
omgivelser. Prøv å flytte fuglen til 
nye steder, som for eksempel en 
stor eske, akvarie eller et nytt bur. 
Fjern alle leker, pinner og matskåler 
og tilby High Potency™ på bunnen.

       Bruk gjerne et speil eller hvit 
papir. Strø litt pellets over virker 
spesielt bra for undulater. En fugl 
som er gammel nok til å bli 
sosialisert vil gjerne konkurrere  
med “rivalen” i speilet.

       Du må gradvis avvenne fuglen 
fra frø. Du kan gjerne tilby frø i en time 
på ettermiddagen. Etter timen er over, 
erstatt frøene med High Potency.™  
Neste dag, tilby det same men nå for 30 
minutter morgen og ettermiddag. Den 
tredje dagen, reduseres tiden til kun 15 
minutter to ganger daglig. Den fjerde 
dagen tilby kun High Potency.™ 
Følg nøye med fuglens avføring.
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NB! Fuglens vekt i gram, kroppshold, generelle tilstand og avføringen bør følges nøye med.  
Dette må gjøres daglig hos små og mellomstore fugler og minst to ganger i uken hos store fugler.



        Gi mat til fuglen ved dens vanlige 
måltids-tidspunkt. Legg pellets på en 
flat tallerken og rør ved pelletene med  
en finger eller skje og lat som om du 
spiser maten foran fuglen din.

        Tilby Power Treats, Pepper Lifetime 
Coarse™ or Adult Lifetime Mash.™ 
De fleste fugler elsker smaken av disse 
fôrtypene. Fôret kan gjerne knuses til 
mindre fugler. Adult Life Time Mash™  
er smakelig og vil få din fugl til å prøve 
nye typer mat.

        Bruk gjerne en annen fugl som 
allerede spiser Harrison’s Bird Foods 
som en rollemodell. Å oppstalle en fugl i synlig  
nærhet til en som allerede spiser Harrison’s Bird  
Foods, eller bruke en frisk “treningsfugl” i same  
bur hjelper ofte med konverteringen.

        Varm opp maten. Man kan  
varme High Potency™ skånsomt  
opp eller fukte det med en liten 
mengde frukt juice eller  
Sunshine Factor.®

        Avtal en time med din fugleveterinær.  
Noen klinikker tilbyr tilvenning/konvertering til riktig  
diett under nøye oppfølging av dyrehelsepersonell.

        Hvis tilvenningen ikke lykkes første gang, ikke  
gi opp! Du kan gi det gamle fôret i en kort periode og  
prøve igjen. Det er en investering i din fugls generelle helse.

Hvordan du kan vurdere fuglens avføring
Ren, hvit papir eller annen glatt over-
flate kan brukes til å samle opp 
avføring. Normalt utseende er ofte 
myk og brun når fuglen spiser en 
balansert pelletert diett, men er ofte 
svart, tørr, gulaktig eller mørkegrønn 
ved frødietter. Mengden av normal 
klar urin vil øke hvis fuglen spiser mer 
frukt og grønt. Normale urater (den 
hvite andelen iav fugleavføringen) 
skal være hvite og kremaktig, flyte over urinen, og legge seg 
rundt selve feces. Enhver fargeforandring i uratene er ikke 
normalt. Forandringer i mengde, konsistens, frekvens og 
farge i avføringen kan bety at fuglen er syk. Feces fra  
egg-leggende hunner, baby fugler eller den første morgen  
avføringen kan være større enn ellers, og urinmengde vil  
tilta ved stress, nervøsitet og sykdom.

Urin (sugd opp på papir)

Urater Feces

Normal avføring
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Import into the EU and distribution within Germany: AVIFOOD Dipl. Stat. (Univ.) Monika Janeczek e. K.
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