
11 rad by papuga (lub inny
ptak) zaczęła jeść granulat

Ptaki przestawiane na granulat Harrisona powinny jeść  
karmę High Potency przez okres około 6-8 miesięcy.

       Użyj preparatu AVIx Bird Builder® jako dodatku 
do wody, na okres 2-3 tygodni. Pierwiastki 
śladowe i jod zawarte w tym preparacie mogą 
zwiększyć apetyt, zatem ptak będzie chętniej 
próbować nowych pokarmów.

       Spróbuj chlebka dla ptaków Bird Bread.  
Zwykle ptaki uwielbiają te chlebki, więc 
można w nich przemycić małe ilości 
jedzenia, które do tej pory jadły. Należy 
stopniowo zmniejszać ilość “starego” 
jedzenia w chlebku a dosypywać do  
niego granulat. 

       Zmień otoczenie ptaka. 
Zrób ptaszkowi tymczasową przeprowadzkę 
np. do pudełka kartonowego, szklanego 
pustego akwarium lub do nowej klatki.  
W nowym domku nie może być żadnych 
zabawek, miseczek ani żerdek. Granulat  
należy wysypać na dno.

       Użyj lusterka lub kartki białego papieru. 
Na dnie klatki należy położyć lusterko lub 
gładka białą kartkę, a na to nasypać granulat. 
Gładkie tło kartki może zwrócić uwagę ptaka 
na granulat, natomiast “rywal” w lusterku 
może zachęcić ptaszka do zjedzenia 
granulatu zanim zrobi to “ten drugi.” Obie  
te metody sprawdzają się szczególnie u 
papużek falistych. 

       Przestawiaj na granulat stopniowo.  
Wieczorem, nasyp do miseczki nasionka i zostaw  
na godzinę. Po upływie godziny wyjmij je i nasyp  
do pustej miseczki granulat. Następnego dnia, 
zostaw miseczkę z nasionkami tylko na 30 minut 
rano i wieczorem. Po upływie 30 minut wyjmij 
nasionka j i wstaw karmidełko z granulatem.  
Trzeciego dnia, zostaw nasionka juz tylko na 15 minut  
rano i wieczorem, a granulat przez resztę dnia i nocy. 
Czwartego dnia daj do jedzenia tylko granulat. 
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Podczas przestawiania na granulat, masa ciała ptaka (w gramach), sposób zachowania oraz odchody powinny 
być obserwowane u małych i średnich ptaszków codziennie, a u większych gatunków 2x w tygodniu.



        Karm swojego pupila (jeśli jest oswojony) w 
trakcie posiłków. Nasyp na swój talerz troszkę 
granulatu i udawaj, że jesz pyszne jedzenie. 

        Spróbuj Power Treats,™ Pepper Lifetime 
Coarse™ lub Adult Lifetime Mash.™ Zwykle ptaki bardzo lubią 
smak Power Treats™ lub karmy Pepper Lifetime Coarse™- małym 
ptaszkom można te duże granulki rozkruszyć. Adult Lifetime Mash 
też jest chętnie zjadany przez ptaki.

        Posłuż się innym ptakiem jedzącym  
granulat, jako modelem do naśladowania. 
Można takiego ptaszka juz jedzącego karmę 
granulowaną “wprowadzić” do klatki ptaszka 
niejadka lub postawić klatkę z ptaszkiem “trenerem”  
tuż obok klatki z naszym niejadkiem.

          Podgrzej lub zwilż granulat. Można delikatnie 
podgrzać granulat lub dodać do niego troszkę 
soku owocowego lub oleju z palmy czerwonej 
Sunshine Factor.®

        Zaplanuj zmianę diety pod nadzorem  
Twojego lekarza weterynarii.  
Czasem dzieje się tak, że ptaki nie traktują granulatu jako 
pożywienia- wtedy dobrze jest zasięgnąć rady lekarza weterynarii 
i skorzystać z możliwości przestawienia ptaka na granulat w klinice 
weterynaryjnej. Umożliwi to profesjonalną opiekę nad pupilem a 
proces przestawiania na granulat przebiegnie sprawnie i szybko. 

        Jesli wszystkie powyższe metody zawiodą,  
należy wrócić do starej karmy nasionkowej, by spróbować 
ponownie za jakiś czas. 

CENA ODCHODÓW PTAKÓW
By ocenić odchody, należy dno klatki 
wyłożyć białym papierem. Normalny kał 
ptaka jedzącego nasionka jest miękki i 
zielony, a kał ptaków jedzących granulat 
Harrisona jest koloru brązowawego. 
Nieprawidłowy kał jest czarny lub żółty i 
suchy. Mocz jest bezbarwny;ilość moczu 
może sie zwiększać gdy podajemy do 
jedzenia dużo owoców lub warzyw. 
Moczany, czyli produkt przemiany białek wydalany przez nerki, są 
koloru białego i o konsystencji pasty. Zwykle są zawieszone w 
moczu lub są na powierzchni kału. U chorych ptaków moczany  
zmieniają kolor z białego na np. żółty, może też ulec zmianie ilosc 
moczu czy częstotliwość oddawania kału. Pierwsze poranne 
odchody oraz odchody samic składajacych jaja czy piskląt odkarm-
ianych karmami do sztucznego odchowu mogą znacznie się różnic 
od normalnie wyglądających odchodów. Odchody ptaków chorych 
lub będących pod wpływem stresu mogą być większe oraz bardziej 
wodniste.
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Mocz (wchłonięty w papier)

Moczany Kał

Prawidłowe odchody
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