Dierenspeciaalzaak, Dierendrogisterij & Hondentrimsalon

BENJI

Voor de gemotiveerde dierenliefhebber.
Meer tips: WWW.DSZBENJI.NL

TIPS VOOR UW KANARIE, AGAPRONIS, (VALK)-PARKIET & TROPISCHE VOGEL.
Om u te helpen uw vogel in een prima conditie te krijgen en te houden volgen er hier wat tips van uw eigen dierenspeciaalzaak.
VOEDING:

Het allerbelangrijkste onderdeel van de verzorging van uw vogel is de voeding, VOER DAAROM AFWISSELEND EN VERS ZAAD !
Vogels zijn tere beestjes en gaan bij een slechte conditie veel vaker in de rui dan normaal, door de voeding gevarieerd te houden en uw vogel dus veel keus in
zaden aan te bieden zal uw vogel op een gemakkelijke manier zijn vitaminen, mineralen en eiwitten binnen krijgen.
Behalve dat elke vogel voorzien moet worden van zijn standaardvoer, bijv. uw parkiet zijn parkietenvoer en de kanarie zijn kanarievoer, zijn er ook nog wat bijvoer
mogelijkheden die helpen bijdragen aan die belangrijke goede conditie.
SNOEPZAAD (ook wel onkruidzaad genoemd) is een mengeling van heel veel onkruidzaden die uw vogel graag lust, het is een juiste bijvoeding voor vrijwel elke
kleine vogel.
U kunt snoepzaad het beste mengen door het standaardvoer, mengverhouding 250gr.snoepzaad op 500gr.standaardvoer.
EIKRACHTVOER is wat veel mensen als snoep geven, dit gele “eimengsel” is echter van heel groot belang voor de hoeveelheid eiwitopname (bouwstoffen) van uw
vogel, teveel of te weinig is hierbij nooit goed, ook het eiwitpercentage van het voer is hierbij belangrijk.
Ook eikrachtvoer mag door het standaardvoer worden gemengd, doordat de vogel dit dan elke dag op kan nemen volgt er een regelmatige eiwit opname, de
mengverhouding is 250gr. eikrachtvoer op 750gr. standaardvoer.
Vergis u niet door eivoer i.p.v. ei-krachtvoer aan te schaffen, dit voer is anders in eiwitpercentage en is bedoeld voor het opkweken van jongen.
Vanaf + 8 weken heeft een vogel voldoende aan eikrachtvoer.
TROSGIERST is ook wel bekend als simpel “gierst” of “aren”, het zijn aan bossen groeiende zaden uit Frankrijk, Italië of China.
De vogels hebben er weer wat variatie aan en bovendien wat tijdverdrijf omdat de zaden door de vogels zelf “geplukt” moeten worden.
Zorg ervoor dat uw vogel de standaardvoer mengeling (met snoepzaad & eikrachtvoer) als hoofdvoeding eet, met erbij trosgierst.
Geef uw vogel maximaal 1 gierst-takje per 2 dagen.
SEPIA is een schildje van een inktvis dat uw vogel gebruikt om zijn snavel scherp te houden en voor aanvulling van mineralen, u kunt hiervoor ook een mineraalblok
gebruiken.
VOGELGRIT zijn de steentjes en schelpjes die u vroeger ook in grote hoeveelheden in het vogelzand vond, ze helpen de vogel bij het verteren van het voer.
Tegenwoordig zit er in het zand veel te weinig grit, bovendien wordt er ook steeds minder vogelzand toegepast als vogelkooi bodembedekking doordat er veel
nieuwerwetse producten op de markt zijn gekomen.
Derhalve is het raadzaam om bij elke kooiverschoning een theelepeltje grit op een stapeltje op de bodem te gooien, of door het voer te mengen.
VOGEL –vitaminen, Deze spray met vitaminen zijn het sluitstuk van de voeding, spray eenvoudig regelmatig wat vitaminen over het voer en uw vogel is u
dankbaar.
Mocht u teveel vitaminen geven dan worden deze voor zover het de vitamines B & C betreft weer gewoon door uw vogel afgebroken.

BODEMBEDEKKERS:

Als bodembedekkers zijn er veel keuzes, allereerst in de voliêre kunt u het beste de bodem voorzien van speelzand of potgrond die u elke maand ververst of reinigt.
In de vogelkooi kunt u gebruik maken van schelpenzand/vogelzand, dit witte zand bevat anijs voor de desinfectie en neemt goed vocht op, het is te koop in 4
verschillende formaten t.w. 2kg., 5kg. ,10 kg., en 20 kg..
1 tot 2x per week verschonen is aanbeveling.
Top Fresh & Chipsi (maiskolf-korrels)zijn 2 prima alternatieven die bestaan uit speciaal bewerkte maïs dat goed vocht opneemt en weinig
morst, ongeveer één keer per week verschonen.
Houtsnippers zijn voor kleine vogels minder geschikt, als u ze wel eens gebruikt let hierbij wel op de pootjes van uw vogel en verschoon 2 â
3x per week.
Alle bodembedekkers zijn bij ons verkrijgbaar.

DE RUI:

De rui is een normaal 2x per jaar bij uw vogel ingebouwd verschijnsel dat er voor zorgt dat het belangrijke verenpak wordt vernieuwd.
In de ruitijd is uw vogel zeer kwetsbaar, u zal extra goed op moeten letten dat uw vogel nooit op de tocht staat.
Ook zal u uw vogel moeten helpen het ingebouwde vit. B tekort zo snel mogelijk weer aan te vullen.
Dit doet u door uw vogel die in de rui is in het donker te zetten, een doek over de kooi kan ook, 5 licht uren is in de ruitijd voldoende.
In het donker zal de schildklier beter de vit.B aanmaken en het ruiproces dus verkorten, normaal duurt een rui ongeveer 2 à 3 weken.
Ook zal het nodig zijn de vogel in de kooi te laten, veel rust gunnen en de dosering gewone VOGEL –vitaminen tijdelijk te verhogen.
De vitaminen geeft u in een klein beetje water zodat de dosering geheel binnenkomt en u niet de helft weer weggooit met het restwater.
U haalt het badje weg, zodat de vogel tijdens de rui niet het vervuilde water uit het badje kan drinken; u bent voorzichtig met andijvie of ander groenvoer.
Evt. kunt u als extraatje Rui-hulp poeder bij ons aanschaffen.

OVERIGE TIPS:

•
•

•

•
Geef uw vogel regelmatig fruit of groenvoer, echter nooit teveel want dan krijgt die diaree.(spoel goed af)
•
Als u uw vogel groen uit de natuur wilt geven haal dit dan nooit weg bij een autoweg maar uit vrij liggend boerenland.
•
Zorg dat uw vogel zich niet verveelt, een speeltje of een knabbelstaafje helpt hierbij prima.
•
Geef elke dag op een vaste tijd een badje ter beschikking, haal het badje na een uurtje weer weg, gebadderd of niet.:
•
Geef ELKE dag vers drinkwater.
•
Kijk regelmatig de nagels na of deze niet te lang zijn.
•
Geef papegaaien en papegaai-achtigen ook veel klein zaad, zonnepitten zijn veel vet en verkorten de levensduur.
Bij Parkieten en sommige Tropen ook de snavel controleren, kijk ook of er geen wratachtige uitslag om de snavel zit, zo ja, kunt u P-zalf gebruiken.
Bij Kanarie’s kijken of de pootjes mooi roze blijven en er geen kalkaanslag op komt, zo ja, kunt u weer P-zalf gebruiken.
Als uw vogel er opgeblazen bij zit : “bolzitten” of “dikzitten” is hij ziek, gebruik dan z.s.m. GEZASEPT of een ander medicijn.

